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PRZEDMOWA.

Mino dziesi miesicy od ukoczenia druku pierw-

Hzeco tomu tej ksi.-jki. Tiezc wówczas przedmow, wy-

mieniem tytuy dwunastu monotrraficznych studyów, które

miay wypeni drugi tom. Cz('' ici znajdzie tutaj czy-

telnik, w odmiennem cokolwiek uirrupowaniu i opraco-

waniu przedmiotów, a wskutek tego i pod zmienionymi

niekiedy tytuami; druga cz, o ile pozwol siy i oko-

licznoci, wejdzie w skad dalszych prac nad i sam epok,
których plan ogólny nakreliem w przedmowie do pierw-

szego tomu (str. XI). Dziaalno Nowosilcowa po roku

1820 — Sfjd Sejmowy — Plan reform 1826—1830: wszystko

to wi.|Ae si tak cile z genez listopadowetro powstania,

e w monogralii o pierwszych jego tygodniach bdzie naj-

stosowniejsze podobno miejsce dla tych przedmiotów.

Natomiast wiksz cz drugiego tomu zajo doka-
dniejsze opracowanie pocztków publicznego zawodu Lu-

heckiego: rzecz, któr zrazu zamierzaem odoy na pó-

niej, zlekka tylko jej dotykajc, w najogólniejszym i po-

bioAnym zarysie, na pocztku pierwszego tomu (rozdz. II).

Po niejakim namyle pomieciem jednak t prac w dru-

gim tomii* >i*olityki L u bec k iegoa, widzc w niej

nieodzowne uzupenienie pierwszego. Przedmiot ten wy-

maga koniecznie szerszetro ta, którei^o nie mogem wto-
czy w ogólny zarys pt»lityki Lubeckiego; tutaj natomiast

wygodne ramy osobnego studyum pozostawiay autorowi
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wiksz pod tym wzgldem swobod, wskutek czego ge-

neza »systemu« Lubeckiego uwydatni si janiej, nili-

bym to potrafi uczyni w pierwszym tomie, krpujc si

wymaganiami pewnej proporcyi.

Powstaa w ten sposób rzecz p. t.: ))Przed kongre-

sem wiedeskima (str, 3—238 i przyp. str. 463— 565), która

rozmiarem swoim moga osobn wypeni ksik*). Korzy-

staem w tej pracy z cennych, nieznanych materyaów, a nie-

znaczn lecz najwaniejsz ich czstk pomieciem w przy-

piskach, niekiedy tylko w streszczeniu, niekiedy w penej

) Wskutek rozmiarów tej rozprawy musiaem wanie zaniecha

tu pomieszczenia kilku studyów, które musiay ukaza si w II tomie

• Polityki Lubeckiego*. Autor ma nadziej, moe zbyt mia, e
wkrótce bdzie móg wyda gotow ju w znacznej czci ksik
o genezie i pierwszych tygodniach listopadowego powstania; dla

czytelnika za bdzie to obojtn rzecz, czy tam znajdzie opraco-

wanie wymienionych powyej przedmiotów oyliby je pomieszczono

w niniejszej ksice, która wskutek tego urosaby do 3 tomów. Nie-

tylko jednak trzy wymienione powyej studya pady na razie ofiar

braku miejsca. Ten sam los spotka rzecz p. t. »Dwa dziea Lubec-

kiego* (o Towarzystwie Kredytowem i Banku Polskim, ob. odsyacze

w I tomie, str. 532—537) oraz znaczn cz studyum p. t. »IIandel

z Cesarstwem« (ob. I. 203, 488, 494, 532—536) i p. t. »Misya Mohren-

heima« (I. 309, 367, 497, 517, 521 n.). Rzecz o Towarzystwie Kredy-

towem i Banku Polskim pragnbym tern bardziej opracowa obszer-

niej, im wicej obecnie posiadam zebranego materyau, który tru-

dnoby spoytkowa naleycie w dodatkach do »Polityki Lubeckiego*.

Znaczna za cz dwóch innych studyów utworzya razem z zapo-

wiedzianym artykuem p. t. »Handel z Prusami* jednolit rzecz p. t.

»Dostp do morza*, str. 329—404 niniejszego tomu. Usunwszy
w ten sposób kilka przedmiotów, które miay wej do II tomu, zna-

lelimy w nim miejsce na rozwinicie jednej czci zapowiedzianego

studyum o stosunkach Lubeckiego z Nowosilcowem, z czego po-

wsta osobny szkic p. t. >Nowosilcow przed r. 1820« (str. 239—328),

rzecz nie wica si bezporednio z genez powstania, nieobojtna

za dla ocenienia polityki Lubeckiego. Czytelnik wybaczy takie prze-

sunicie przedmiotu i zechce powysze szczegóy uwaa za spro-

stowanie kilku mylnych (jak obecnie) lub niedokadnych odsyaczy
na przytoczonych stronicach I tomu, przy czem raczy równie uwzgl-
dni uwag na str. 405 niniejszego tomu.
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osnowie; ob. zwaszcza str. 505-508, 616—519, 525, 530

—

534, 540-542, 546, 550-551,554-567,558-563. Nie mo-

gern wstrzyma si od ogoszenia tych pikces justificaU-

ve8 w niniejszej ksice, na nich bowiem opiera sig prze-

wanie i przedstawienie przebiegu zdarze i sd autora

o nici. Materya wzi(jty z j)apierów Lubeckiego streszcza-

em tylko, ile monoci, poniewa wkrótce uka si dwa
wydawnictwa, w których spoytkowane tu dokumenta

w pehiej o.snowie oddane b(jd do rk publicznoci. Sama
»Korespondencya Lubeckiego z Ministrami Sekretarzami

Stanu« zajmie trzy spore tomy; ju pod pras znajduje

si drugi tom tej publikacyi. Prócz niej za przygotowuj

osobne wydawnictwo ))Z papierów Lubeckiegoa; tam po-

mieszcz si najwaniejsze, po za t korespondency, ma-

teryay szczuc/yskiego archiwum z lat 1810— 1831.

Gdzie rezultaty moich poszukiwa opieraj si(j na

nowych, nietknitych materyaach, z zasady unikaem
wszelkiej polemiki z autorami, którzy pisali o tych sa-

mych przedmiotach, nie mocfc zna dokumentów prze-

zemnio spoytkowanych. Polemika tego rodzaju, równie

atwa jak i jaowa, przynosi zawsze wicej szkody nili

poytku. Za to jednak tem wiksz przywizywaem wag
do krytycznego rozbioru i owietlenia nietknitych dotd
materyaów, nie szczdzc go ile monoci i dawniej zna-

nym. Przez to staraem si uzasadni opart na nich kon-

Btrukcy przebiegu faktów. Jeeli wskutek tego uda mi

si za|)()biec niepodanej polemice o rezultaty mych po-

szukiwa, nie bd aowa pracy, jak woyem w ten

aparat krytyczny, ani 150 stronic cisego druku w przy-

piskach, które bez togo byyby si zmieciy na kilkunastu

Btronach.

Mówic o rezultatach mych poszukiwa, myl — rzecz

jasna — o samych jedynie taktach, których stwierdze-

nie, ile monoci cisr, byo zadaniem niniejszej ksiki.

Sd o tych faktach musi by rozmaity, w miar rónicy

politycznych opinii, jak i dzisiejsze potomstwo faktów,
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których przebieg staraem si tu wyjani, musi ulega

podobnie rozbienym sdom. Co do mnie jednak, poczy-

tywaem sobie za obowizek trzyma na wodzy wypo-

wiadanie osobistego sdu o ludziach i o rzeczach. Niech

fakta mówi; niechaj czytelnik sam je rozway, niech wy-

snuje z nich wnioski, wedug osobistego zapatrywania.

Na jednem tylko miejscu zwolniem si wiadomie od tej

wstrzemiliwoci (str. 237/8). A najsowitsza nagroda, ja-

kiejbym pragn za par lat woonych w niniejsz ksik
— to eby jak najwicej czytelników odnioso z niej to

samo wraenie, które autor mia zawsze przy rozwaaniu

opisanych w niej faktów, nie bez wartoci w obecnej

chwili: Nil desperandum!

Niegoszowice, 20 grudnia 1907.
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Przed kongresem wiedeskim.

i.

W* pocztku przeszeero wieku dyploinacya europejska

nie grzeszya bynajmniej lekcewaeniem Tolski i kwestyi

polskiej. Jeden tylko bd popeniaa, ju wówczas jak

i w póniejszych czasach: lekcewaya zanadto ywotno
polskiego narodu. Liczono si z polskiem wojskiem, bra-

no Polsk w rachub dyplomatyczn, jako narzdzie do

Osii,'nicia bezporednietro celu na kr(')tk met, jako wy-

godny rodek nacisku na przeciwnika, dla wymuszenia

korzystnych warunków chwiloweg^o czy trwaecfo pokoju;

zawsze z ukryt myl, e bdzie mona odrzuci jutro

zuyte, wysuone narzdzie. W rkach Napoleona by to

jedynie atut podczas t^ry o t wielk wytrran, któr ci-

gle mia przed oczyma: o trway pokój. Gdyby on, gdyby

jego partnerzy mogli byli przewidzie, e Polska — to

co wicej, nili garstka magnatów i materya na dobre-

go onierza — i Napoleon i jeiro nieprzyjaciele, sprzy-

mierzeni chwilowo czy wojn z nim toczcy, byliby si
ustrzegli wielu pomyek*.

Nic dziwnego. Wspóczesno pokolenie yo pod bez-

poredniem wraeniem dwóch rozbiorów — faktu, jakie-

mu podobnego nie byo dotd w historyi. Polska dna »'i

przecie rozszarpa; to wystarczao do ustalenia t)pinii

o narodzie: /'/»iro)i.s7anrr, l(t ley^rie polottaiie — l> by
j«Mlen / doLrmal')\v |)o|ityki eun»poj»kiej, przed stu Inty
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i póniej. Legiony przypominay wiatu egzystency na-

rodu, moe jednak utwierdziy go nawet w lekcewaeniu

ywotnoci polskiego spoeczestwa; z takim onierzem

zgin!... Nikt nie wtpi o patryotyzmie Polaków; mao
kto widzia w nim co wicej nad jarzcy ))somiany

ogie «, który — nim sponie — moe odda ciwilowo

wielkie usugi w uruchomieniu tego czy te innego me-

chanizmu politycznego. Na dalsz met, o ile rachuba,

polityczna liczy si z dalsz met, nikt nie bra Polski

na seryo. Kady rozumia, e pokolenie, które przeyo
utrat niepodlegoci, nie moe si pogodzi z »zagad
polskiego imieniaa — utarty wówczas termin techniczny.

O zagrobowem yciu narodów nie nio si ówczesnym

filozofom czy dyplomatom; historya o tem milczaa. Czy

kto przypuszcza, e naród polski nie przestanie istnie

i dziaa po wyganiciu tego pokolenia, co pamitao
Sejm Czteroletni? La legerte polonaise rozpynie si w roz-

biorowych mocarstwach, jeli dzi albo jutro ta czy te
owa kombinacya polityki europejskiej — a tyle ich byo
i takie rónorodne — jeli jaki szczliwy dla Polski mo-

ment nie przywróci jej bytu politycznego; taka bya po-

wszechna opinia. Do wyjtków nalea jeden z trzech

wielkich budowniczych pruskiej potgi, najgbszy moe
i najbystrzejszy polityk Napoleoskiej epoki ; Stein wie-

rzy w ywotno Polski, w r. 1807 i 1813, i liczy si
z ni w zabiegach o odrodzenie Niemiec*).

*) Die polni?che Nation trifft der Yorwurf, dass sie leichtsinnig,

sinnlich und zu Ranken geneigt sei. Sie wurde verunedelt
durch die zwei Jairhunderte dauernder Einmischung der

Fremden in die Geschafte des Staats, durch die Gewalttatigkeit und
Bestechung. Dieses war wohl die Hauptuelle ihrer Verderbtheit»

denn sie erscieint in der alteren Gsschichte des XIV, XV, XVI, XVII
Jahrhunderts unterrichtet, kraftig und reich an ausgezeichneten MS,n-

nern... Bei allen Fehlern, die die Nation hat, besitzt sie einen edlen

Stolz, Tatigkeit, Energie, Tapferkeit, Edelmut und Bereitwilligkeit

sich fiir Vaterland und Freiheit aufzuopfern, womit sie viele Fahig-
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Napoleon potrzebowa pewnego sprzymierzeca; pra-

gn zawsze sojuszu o tak silnych podstawach wspólnego

interesu, c»by mie w nim ubezpieczenie przeciw wszyst-

kim niepewnym, na smyczy teroryzmu trzymanym sprzy-

rnier/ecom: niewzruszon rcjkojmitj trwaego pokoju. Nfóg

odbudowa I^olskcj i z niej sobie utworzy tak aliantkij;

realista do szpiku ko.ci, nie chcia mie sprzymierzeca

w zmartwychwstaym upiorze. Szczerze zapewnia chwi-

lowych sprzymiorzehców, e w jetro plany nie wchodzi

zgoa odbudowanie Polski: nieprzeparta zapora do trwa-

ego przymier/a z jednem, druiriem czy trzeciem rozbio-

rowem mocarstwem — gorzej ni ta zapora: kit koalicyi

wszystkich trzo(!i przeciw niemu.

Przez dziesi lat hodowa i tuczy Prusy, ówczesne

Prusy z wieymi nabytkami trzeciego rozbioru Polski.

I*olskoniemiecka marchia na wschodnich kresach francu-

skiego imperium, pruski grenadyer pod francusk komen-

d na stray interesów Napoleona wobec Niemiec i Ro-

syi— to bya dugo jedna z najtrwalszych kombinacyi Pierw-

szefjo Konsula i Cesarza Francuzów; powici j dopiero

nieuba^-anej koniecznoci rozurromienia monarchii Hohen-

zollernów, gdy na ni nieclitnie podniós mciw, ela-

zn do. W lot znalaz inny sposób wcielenia w czyn

tej idei, z podstawieniem Saksonii na miejsce Prus. Wo-
la j jednak w pi««rwotnej formie, z t niewtpliw wów-
czas zalet, e gruntem jej by surowy status qu(f od trze-

ciego rozbioru Polski. Nieznaczna, jak dla nieiro. korektura

status ([uo w sensie przyczenia Galicyi — korektura nie-

zgorsza, cho zreszt nie konieczna — byaby bagatelnem

zr(»tuszowanieni karty europejski<'j; nie dzi to jutro mo-

keiten und Fassun^cskraft vereinigl... I)io polmscho Nation hatle

Fortschritlc In der KenntnlBs der I<ojfiorungskun«l grinacht. <\v hatte

in der Konstilution d. d. den 8-!on Mai 1791 »ias Liberum Veto auf-

ir»'h()l>tMi. ilit' U«>niiK'lirho (lowalt vor8t;irkt und «»in Krbr«Mrh oinjfc-

fulirt . . . MiMUoryal Stoinu pisany pr2t»d namym pokojnn w T>Uy:

FortK, Das Leben des Ministcrs Krcihern von St«in I. ^SS.
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crja siQ zdarzy atwa sposobno do tak podanego spro-

stowania granic. Jeszcze po Jenie, po zajciu Berlina, by-

by z ochot tym podarunkiem przejedna powalonego

wroffa — wypchnwszy go za Elb. Napoleon spostrzega,

e Prusy — jak na niemieckie pastwo — pokny za

duo Polski w trzecim rozbiorze, gotów by zatem jesz-

cze zaostrzy pruski apetyt, przysun Prusom zastaw

polskiego stou, d discretion; w dwu trzecich polskie, pa-

stwo Hohenzollernów byoby wanie tem idealnem pa-

stwem, jakiego potrzebowa na prawym brzegu Elby. Pol-

sko niemiecki skad tej monarchii stanowi w oczach Na-

poleona najskuteczniejszy wentyl bezpieczestwa przeciw

niemieckim »mrzonkom((, patryotycznym, i w samych Pru-

siech i za granic, w obrbie Reskiego Zwizku. A Po-

lak — w oczach wielkiego wodza nic innego, jak dobry

onierz — Polak, choby nie wyleczony z typowej wnie-

staoci, lekkomylnoci, ale ujty w karby pruskiej dy-

scypliny, wymusztrowany na pruski sposób, mia by kreso-

wym rycerzem Napoleona i spenia karnie a trzy zada-

nia, niezmiernej wagi dla konserwacyi dzie jego miecza,

sawy, geniuszu. Trzymajc na wodzy Niemców, mia sta
si postrachem Rosyi i — co waniejsze moe — zadat-

kiem jej trwaego rozdwojenia z Prusami, rkojmi prze-

ciw wszelkim pokusom porozumienia midzy Berlinem

a Petersburgiem, o ileby sam Cesarz Francuzów nie po-

rozumia si z nastpc Pawa I. Do tego bowiem zawsze
by gotów, t kombinacy wola od kadej innej, tylko

nie liczy na t ))chimer«, une chose fantasue, trzewy,
wyrachowany zawsze realista.

Na tem tle politycznem, w listopadzie 1806 powica
Polsk zmiadonym Prusom, w czerwcu 1807 ofiarowa

j Rosyi pobitej, pod Frydlandem, a midzy temi dwoma
datami da narodow organizacy polskim prowincyom,
wyswobodzonym z pruskiej niewoli, owiadczywszy w Ber-

linie deputacyi Polaków: U es de Fineret de VEurope, U
eat de Uinterel de la France que la Pologne exisie. Moe
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nie kama, moe istotnie by przekonany, e interes Fran-

cyi i Kuropy domaga ni odbudowania Polski. Na to

jednak sig nie oglda. To pewno, e nie kama, kie-

dy po szeciu latach twierdzi stanowczo: Jai tou-

jours regarde la Poogne conime un moym, viais pas

comtie une affairc principale. Tak mówi przed rozpo-

czciem wiosennej kampanii r. 1813, wydaj.-jc równocze-

nie rozkazy, eby szcztki polskieifo wojska pod komen-

d ks. Józefa rzuciy si w rozpaczliwy bój z Rosy, nio-

sc przed sob a^^iew powszechnetro powstania. I do tet»'o

twierdzenia, szczercjo, prawdziwego, co do przeszoci,

dodawa drufcie, w którem jest klucz do zrozumienia jego

polskiej polityki: En saisfuisant la Russsie sur la Polo-

gtip, nouH a eon fi Ir moycu dhumilier lAntriche et de la

redli ire en rien: qnelle concession nc ferai pas FEfnpe-

renr Alcxandrp, si, potir se tircr demharras, on Ini cede-

rai la Pologne? Unc mission an Quarier General russe

partfKjerai le niondc rn drux...'((.

Nawet doniiniian mnndi, niepodzielne czy w spóce

z Carem — to by dla niego take rodek, nie cel: un
moycn, niais pas raffaire principalc. Artylerzysta, który

zdoby koron, mia jeden cel przed oczyma: utrzyma
to co zdoby, panowanie, od roku 1804 tron. Moe to bya
omyka Napoleona, omyka, której ofiar pad po moskiew-

skiej wyprawie, e zawsze mia si za parweniusza, któ-

rego ani Francya ani gromada królów nie cierpi na przy-

waszczonym tronie, jeii wypuci cugle f/om/>//fn;/ mnndi
wiadkiem .Metternich; on podkreli wyranie t — jak

sam mniema — omyk Napoleona, bo w oczach Au
stryaka zi<'' Cesarza Franciszka nie móg by parweniu

szem; jomu Napoleon powiedzia w l.S-ym roku: co wol-

no królonj, urodzonym w purpurze, nie wolno Cesarzowi

Francuzów — wszystko lub nici Dawniej, gdy czu si be/.pie-

czniojszym na tronie, gotów by zawsze poprzesta skromnie

na poowie wszystkiego; poow atwiej utrzyma w r
ku, jeli na szal jednej poowy dorzuci geniusz Napo
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leona. Dlatego podzia dominium mundi z Cesarzem Ale-

ksandrem mia taki urok w oczach zdobywcy. Fryderyk

Wilhelm albo Franciszek — to by materya na sprzymie-

rzeca, nie na wspólnika w panowaniu nad wiatem.

Z Rosy mia czem si dzieli, aby takim podziaem zdo-

by nareszcie jedno, co byo niedocignionem marzeniem

realisty: ubezwadnienie Anglii i — trway, dugi, bez-

pieczny pokój.

Dlatego Turcya miaa tak wysok cen w oczach

Napoleona; dlatego od pocztku pruskiej kampanii 1806 r.,

bijc Prusaków, mia wzrok zwrócony w stron Konstan-

tynopola, bo przed oczyma staa mu perspektywa: walnej

rozprawy z Rosy albo przymierza — kosztem dalekiej

Turcyi. Upiór narodów, i ))chory czowieka, kandydat na

upiora — Polska i Turcya, to byy dwie przynty, na

które postanowi zowi wspólnika, zaczynajc z nim dru-

g z kolei wojn. L'alliance ou la vie! — to haso, z któ-

rem stan nad Niemnem, gotów w razie odmowy wkro-

czy do Rosyi i poda rk ))chorej« lecz dwigajcej si

dziwnie Turcyi. Obeszo si bez ratunku dla »chorego

czowieka«; Frydland rozstrzygn, w tej bitwie zdoby

przymierze z Rosy.
Nci go sojusz z tajemniczym kolosem; nietylko jednak

kusi Napoleona ogrom Caratu, niewyczerpana otcha
upionych si. Brak istotnych kolizyi midzy interesami

obu Imperiów, wsprzymierzeców geograficznych«, dawa
tyle rkojmi trwaego zwizku, e wielki czowiek wszyst-

ko by gotów powici temu przymierzu. Wszystko
oprócz jednego: prócz ustpstw, w którychby Europa

postrzega dowód saboci, lku; pogromca starych mo-

narchii, zamknitych w klatce Napoleoskiego systemu,

czu, e wszystko straci z t chwil, kiedy si zdradzi

z obaw o los zdobytej wszechwadzy. wiadom warto-

ci rosyjskiego aliansu, nie by zgoa zazdrosny o wzrost

potgi Caratu; nie szczdzi Aleksandrowi pokus, rozta-

cza przed nim mirae takich zdobyczy — zawsze w gra-
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ilicaci lej sfory interesów, któr mójr odda Rosy i na pa-

stw — takich, e nawet marzeniem o nich aden z na-

Btpców Piotra nie way siej upaja. W apetytach Caratu

widzia wanie rqk(jjiniQ trwaoci rosyjskiei^o przymie-

rza, szczoretro w.sj)(')(iziaania przeciwko Anglii, która nie

niof^a przecie pozwoli na rozbiór Turcyi — albo to w da-

nym razie, wedui^ okoIiczno.4ci — pontn perspektyw
potn')jnej spóki, z Rosy i z Austry, przy likwidaryi otto-

maskicLTo pastwa. Byle tak czy inaczej doj do trwaeuro

pokoju, na tak duLTo przynajmniej, jak siga widnokrg
Napoleona. Encorc (iix on ninze ans, je creuerai el votis

ferez de nouvcau lont ce qui cous pUiira — ta filozofia y-
cia i kwintessoncya polityki Napoleona wyrywaa mu si
niechcicy w cliwilach zmtjczenia, zdenerwowania...

Rosyi zatem gotów by zawsze powici Polsk, w W\ czy

w <»wej postaci, Polsk odbudowan pod berem Aleksan-

dra, wyposaon blichtrem samoistnoci czy rzetelnemi

rkojmiami swobód, albo bez ceremonii wcielon do Ca-

ratu — to wszystko byy do. obojtne dla Cezara odcie-

nie, des nuances — ale tak czy inaczej, móij Polsk od-

da jedynie Rosyi, z w i za n ej t r w a y ni , n i e r o-

70 r walnym sojuszem z Krancy. W tej myli da-

1 >wa Aleksandrowi 1'olsk na zjedzie w Tyly; da do-

wód wielkiej, posirowej miary, cofajc sfer swoich inte-

res«')W pnza lewy brzeg Wisy, pomimo dokonanych zdo-

byczy. Czy zrozumia motywa, dla których sprzymierze-

niec odrzuci t propozycy ? Podobno ich nie dociek.

Wiedzia o planie wwskrzeszenia Polski* r. 1806, znane

mu byy pewnie wczeniejsze lady oulubiomj idei« Ce-

sarza Aleksandra. Do ostatka nie wiedzia, co sdzi o tych

»planach«, czy to b(»ngalski oirie dla olnienia Polaków,

czy rzetelno zamysy. W to nie chcia wchodzi. I 'od )ogo

ktem widzenia, jedno i drugie miao zalety i niodostalki.

Chcia posi w Carze silnego sprzymierzeca, bez tej kuli

u nogi, jakl)y byo dla sojusznika chroniczne wrzenie

w jego kresowych ziemiach, wród rozbudzonych wieo
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nadziei odbudowania Polski; co jednak niebezpieczniejsze:

zarzewie buntu w Polsce czy w Petersburgu — o tern

sd pozostawia Aleksandrowi. Dosy, e w sprawie pol-

skiej dochowa bez zarzutu moralnych zobowiza uczci-

we«"o alianta, nie wahajc si^ rani a nawet depta uczu,

prairnie, nadziei wiernych Polaków. Skrupuów nie mia

wobec narodu, któremu nii^dy nic pewnego nie przyrzek;

powiedzia z góry, e Polacy tego nie doczekaj, na co

zasu; jeeli nieraz mimo tylu powice, tylu wysików,

w dranicy, brutalny sposób okazywa nam niech, byo

w tem moe wicej rozmysu, nili starganych nerwów.

Gdy Aleksander wyrzek si w Tyly ofiarowanej Polski,

odkd za jego zgod czy te inicyatyw powstao Ksi-

stwo Warszawskie*), Napoleon czuwa bacznie, by ten

niemiecko-polski posterunek na Wschodzie nie dawa

•) Niezmiernie znamienne s dwa momenta w fakcie utworzenia

Ksistwa Warszawskiego. Byo ono nieuniknionem nastpstwem od-

rzucenia propozycyi Napoleona, eby Aleksander zagarn zdobyte

na Prusach polskie prowincye: co trzeba byo z niemi zrobi: pru-

sko-polska kombinacya bya w tej chwili wykluczona. Gdy jednak

sam Aleksander zaproponowa Napoleonowi Hieronima Bonaparte-

go na wadc nowego pastewka, on odrzuci bezwarunkowo t
propozycy: » Byby to wielki bd polityczny; sami rozerwalibymy

zawarty obecnie sojusz i zawizan przyja, a wytworzyli ródo
wikszych nieporozumie, istotniejszych, nili te, które do tej chwili

istniay midzy namia. Ob. innjiB;];ep'B, HMn. A^eKcan^p^B IlepBBiH II.

200. Szczególniejszego rodzaju cornbat des generosites, na pozór;

w rzeczywistoci, ze strony Napoleona, jeden z prawdziwych by-
sków geniuszu. Pragnc trwaego sojuszu, przewidujc komplikacye

na gruncie kwestyi polskiej, których nie móg usun z widnokrgu,
wskutek odmowy Aleksandra, od samego pocztku stara si zredu-

kowa zawizek przyszego niebezpieczestwa do najmniejszych, ile

monoci, rozmiarów. Osadzenie ks. Hieronima na tronie Ksistwa
Warszawskiego, obok rónych innych niedogodnoci, byoby pod-

niecio niesychanie nadzieje P^olaków na caym obszarze ziem pol-

skich i spotgowao si czynnika, który od tylyckiego traktatu na-
lea do passywów Napoleoskiego bilansu. Kombinacya sasko-war-
szawska bya w danych okolicznociach bez porównania dogodniejsza;]

nic atwiejszego jak wykreilij w razie potrzeby z karty europejskiej.]
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sprzymierzecowi powodów do niepokoju. Pokrzy^.owaa mu
|)lany wojna z Austry 1809 r, a zwaszcza przerzucenie

wojennych dziaa po za granice Ksistwa, zawojowanie
< lalicyi przez Polaków. Nie mótJ^ nie uzna dokonanego
faktu, choby tylko w poowie, musia w Schoribrunie

wcieli >now Galicyc" do Ksitjstwa Warszawskiego; od-

>t[)ieniem obwodu tarnopolskiego da pozna Aleksan-

drowi, co dla niego mia w pogotowiu, gdyby by dozna
czynnej, uczciwej pomocy sprzymierzeca. Dalej nie
mÓL,' posun uprzejmoci i wzglrjdów dla niepewnej.'0

alianta, bez naraenia tego, co byo sekretem jego siy, bez

czesko stanby wobec wrogów, jak Samson z ucitymi w<#-

saini; nie chcia si odda w rce Rosyi-Daliii. Wicej nie

móg uczyni dla kaprynicy nad uroczyste owiadczenie,

w obliczu caego wiata, e jedynie ze wzgldu na przy-

ja z Aleksandrem nie wcieli caej Galicyi do Ksistwa
Warszawskiego, e nigdy nie odbuduje Polski w grani-

cach przedrozbiorowych.

Za cen bezpiecznego utrwalenia sojuszu gotów by
jeszcze wicej uczyni: zawrze formalny traktat ze

cisem zobowizaniem, e nitifdy nic nie uczyni dla od-

budowania Polski. Rzecz rozbia si tu o sowa, o styli-

zacy opierwszogo artykuu« traktatu, w której Car nie

chcia adnej dopuci zmiany: Lc liuyaume de Pologue

ne nera j(im(ti,s retabli. Samson mocarzy nie móg bez

naraenia uroku swej potgi podpisa tej odelfickiej wy-

rocznia: Je ne veux pus inr deshonoret' ...

Takiem te »zniesawieniema — lekkomylnem obciciem
wosów Samsona — byoby w r. lOtym lub 1 I-tym wydanie

Ksistwa chwiejnemu sojusznikowi, tej samej kresowej zie-

mi, któr mu w Tyly sam ofiarowa. Dlateiro wpad w tak
pasy na wiosn r. KSll, gdy niu Czerniszew da do pozna-

nia, e monaby utrwali jeszcze francusko-nisyjski alians, /a

cen Ksistwa. Xa to mia jedne tylki» odpowied: Noti,

Monsietn\ heuieitsnneni nons hv tiotnines piis eiicore r^-

dnUs a ceiie extremii. .. Chce wam si zaj Ksistwo
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siU ora — eh hien, nous ne sommes pas encore ous

morts. Nie jestem fanfaronem — powiedzia wysanniko-

^^•i Cara — znam wasze siy, wiem, jak niepewny los

kadej bitwy; ale jeli zwyci, je ferai repentir la Rus-

aie, et c'es aJors iCeUe pourra perdre non seulement les

provinces polonaises, mais atissi la Grimee. To z czego

sam clitnie zrobi prezent Aleksandrowi, tego nie móg
mu odda pod naciskiem uzbroje i przygotowa do no-

wej wojny. Do Petersburga kaza napisa w instrukcyi

dla francuskiego ambasadora: chc Ksistwa Warszaw-

skiesTO, to bdzie wojna; si ce que desireni les Russes est

faisahle, cela se fera. Prezent z roku 1807 i groba

z r. 1811, groba zczona z gotowoci do wszelkich

moliwych ustpstw, byle utrzyma przymierze z Ro-

gy — nic moe nie ilustruje tak jasno pooenia Napo-

leona w stosunku do kwestyi polskiej, jak zestawienie ta-

kich dwóch faktów, z odstpem czterech niespena lat.

Im wicej chwia si sojusz, im bardziej saba nadzieja,

e przymierze da si utrzyma, tem wikszej wartoci na-

bywa ten embryon Polski którego jedna i druga strona

wyrzekaa si w Tyly. Po czterech latach, w oczach Na-

poleona, rzuci Ksistwo na pastw Rosyi, to byaby
i haba — se deshonorer — i najwiksze szalestwo —
le comhle de la demence... To wasne jego sowa —
w kwietniu 1811. Odtd temperatura podnosia si szybko,

zawsze na tle stanowczej niechci do niepodlegej Polski.

wChociaby nawet kiedy rosyjskie wojska rozbiy obóz na

wzgórzach Montmartre, i wtedy nawet nie oddam Rosyi

ani kawaka ziemi z Ksistwa Warszawskiego; nie do-

staniecie z niego ani jednej wioski, ani jednego myna« —
rzek Tytan u zenitu swojej potgi, w Napoleoskie wito
11-go roku, do rosyjskiego ambasadora. Pomyli si. Nim
jeszcze do tego przyszo, e carski sodat z Montmartre

spoglda na wieyce Parya, w rok cay przed t chwil,

z rozpoczciem kampanii 1813-go r., cesya Ksistwa we-
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sza ju bya w widnokrtr taktyki politycznej Napoleona —
ta flostatecznow.

Przed nnoskiewsk kampani by to jodnak tak szczery,

prawdziwy wyraz i uniesienia, furyi i przekonania, polity-

cznej rachuby, jak szczere byy sowa, któremi równocze-

fjie zapewnia Kurakina: Je tie petise /kw d reconsliuer

la Poloffne; 1'intert de mes penpies n^ent jiaji I te a ce

priys*j. Wolno mu byo przenosi królów jakby prefektów,

zmienia do woli g^ranice królestw, przekrela na mapie

dawne pastwa, rysowa nowe; jedno byo nienaruszalne

w r. 1811: i^ranice mizernego Ksistwa nad Wis. Sprzy-

mierzeniec by taki niewymairajcy; Aleksand«*r byby si
zadowolni ka/dym skrawkiem tecro embryonu Polski: ka-

da nieznaczna cesya terytoryalna moga poata rwey
si sojusz, co najmniej odroczy starcie, da czas na po-

gnbienie opornej Hiszpanii. Fod wzf^ldem strateori-

cznym nie byo wcale niebezpieczestwa w takiem nie-

wiunem nsprostowaniu f^ranic« po prawym brzegu Wi-

sy; ze stanowiska techniki, zasad sztuki wojennej. Ksi-

stwo Warszawskie nic nie tracio na amputacyi jednego

departamentu. Ale ta doskonaa podstawa operacyjna,

w prawdopodobnej rozprawie z Hosy, bya przed wojn
12-g() roku bak bulosk z koniuszkiem od wschodniej

•) Sowa te byy wypowiedziane w owym pamitnym momencie,

kiedy Napoleon straci ju wiar w mono utrzymania rosyjskie-

go sojuszu; nazjijulrz, IG sierpniu 1811, poilyklowal ów tfony me-

morya, w kt«jrym obok sjlnoj^jo nacisku na utrzymanie cioby tyl-

ko pokoju z Itosy, znajduje si ju cise okrelenie terminu nieu-

niknionej wojny: czerwiec 1812. To tei diatryba z 15 sierpnia ko-
czy si takieini sowami, jakich Na|)oleon dotd starannie uoikai:

Maifi si vous me forces d la i/nertf, je me servirnt «/«• la li^iocm^

comme d'un mo}fen contr vohs... »i je vois q%ie ce ttjfiiUme (tbrojny

pokoji es pliM fatiyau r/ue la i/tierre. je vohs la ferai... et toHM per*

ilree toutes roii.s pioiinces jKtlonaiaes. Liczc si z coras wi«;kHi«»m

j)rawdopodol)ieslwem wojny, Napoleon me móg pcha 1'olakow

w objcia Kosy i; na tem tle przytoczony powyej frazes fMonimar-

tre) ma wszelkie cechy szczerego uniesienia.
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Strony; z odtrceniem koniuszka musiaa prysn. Wicej

ni prysn. Ka/de, choby nieznaczne uszczuplenie skro-

mneiio Ksistwa moii-to od razu nieocenion podstaw

operacyjn przemieni w nieprzyjacielski szaniec — go-

rzej ni w szaniec, bo w punkt krystylizacyjny ogólnej

apostazyi ujarzmionych narodów...

Napoleon czu i wiedzia, e wszystko na tym wiecie

moe si na kocu wyczerpa — nawet wiara Polaków

w Napoleona; tyle wreszcie naczyta si w Rulhierze

o ^niestaoci tego ))lekkomylnego« narodu. Dopóki sam

jeszcze wierzy w trw^ao rosyjskiego przymierza, nie ro-

bi sobie wiele ceremonii z niepokanem Ksistwem War-

szawskiem; rozdawa marszakom Francyi dobra narodo-

we, wyciska ostatni szelg z wyniszczonego kraju, trzs

rzdem kraju i królem saskim, wszystko musiao by na

skinienie cesarskich wielkorzdców. Budujca cierpliwo

powolnej ludnoci Ksistwa bya wci bez zarzutu, utrwa-

lona rozrostem terytoryalnym 9 go roku — póki byt Ksi-

stwa i jego rozszerzenie stanowiy zapowied odbudowa-

nia Polski. Im czciej jednak, im jaskrawiej niezwyci-

ony mocarz musia manifestowa swoje niezomne

Lnsciate ogni speranza, tem mniej móg na Ksistwo

hczy; i w Ksistwie i w innych ziemiach polskich —
i w Petersburgu wreszcie — mnoyy si niepokojce

objawy, w miar jak Aleksander coraz kunsztowniej roz-

wija sw kokietery z uczuciami Polaków, przeksztaca-

jc szar mgawic swoich »dobrych intencyi« w lnice
fata morgana odbudowania Polski pod berem Romano-
wów. Napoleon by zbyt trzewym, by lekceway niepo-

kojce raporta z Warszawy i z Petersburga, a zwaszcza
ostrzeenia, z któremi na wiosn 11-go roku sam ks. Jó-

zef pody do Parya. I w samem apogeum Napoleona,

w chwili chrztu spadkobiercy wiatowadczej potgi, mi-

zerne Ksistwo Warszawskie mogo silnie zaway na
szali przeznacze Europy, gdyby na petersburskie haso
wskrzeszenia Polski zabrzmia w Warszawie przychylny
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odzew. Cjuel rffet la jonction den Palona is ne feraiielle

j)(itf dauH cen ciramslances'^ Cest immmse, el cetle masse

(IWllcmands mcnds par force Huiuraicnt cprUiinemrnl

if'X('mple den premiers — tak pisa Aleksander przed woj-

n l^-g-o roku. I^)dczas wojny w Ili.szpanii, apfjsla/.ya Po-

l.ików mou^a wstrzsnrjd pol(jcr4 Napoleona. On to wi-

dzia; rozumia, jak wartoe miao dla Aleksandra odst-

pienie chotiby J(Mlne(() departamentu Ksiqstwa. .Iakt)y cel

tej zaclieianki nic; by dosy przejrzysty, rosyjski kanclerz

owietli \ro wyjanieniem, ozem mona byo Cara zupe-

nie zadowolni, ubezpieczy, utrwali sojusz: on pourraU

ransfonncr le Duche de Yarsouie, Ini rnlecer tton auto-

nomie, non (idministration indifjrne, le denatiotialinrr en

quelque norie r{ Ir rddnire d la rofidition de procince na-

oconne. Za tak cen, za przeksztacenie Ksistwa w sa-

sk prowincy z niemieck administrary, motaby by
))spr/,yiniorzeniec« kupi u Aleksandra wielkie koncesye;

na takie podeptanie najwitszych uczu wszyscy Polacy

odpowiedzieliby jednomyflnie, z ks. Józefem, z wojskiem

polskiem na czele, zdeptaniem Napoleoskich orów*).

W tem owietleniu zrozumiae zu[)enie noli me htnyere

tego samecro kawaka ziemi, który Cesarz Francuzów

przód paru laty sam oliarowa Aleksandrowi.

Liczne objawy rozgoryczenia w r. ISIl nie zraziy po-

dobno Napoleona do narodu polskieirti. Kaczej przeciwnie;

') Uozjoryczenie znieciiTpliwionoj u zawiedzionej ludno.Aci

i narodowrj armii Kwii^stwu Wais/awskiego pod koiiioc ISlO i na

pocztku nastQpii<'t^() roku uwydatnione ja.Hno w cennej inonugralii

W. Tokarza »()slalnie lala Hugona KoMlaja* II. 207. 217. NielOko
t. z. Jakobini wars/.aw.scy, nirilawno Maj^or«;lsi poplecznicy Franeyl,

ale i najwybitniejsi jeri«'ralowit» (l).|brow.»<ki, Fj^zer, /.aj.tiaek. Nie-

n)oj(*wflki, Uo>.niucki) gotowi byli na dane hanlo od.<ttpu^ Napoleona

i stan po ntronie Aleksaiuira. I^iczono nawet na KoAeiu«ikc (I),

klórtMiui projektowano odtlae naczelne »low«»dztW> : ju naznaciony

byl lerinii wybuchu na wiosin; 1811. Kli» wie, cio czego l\lt»l)y ri^-

ozy wicie doszo w ci^u r. isu. jdyhy nie Alalon ku. Jóiofa; por.

Ankenazy, Ks. Józef Ponialow-^ki, 8tr. 192 nn
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zacz nas bra na seryo. Realista, mionik matematyki,

nie irorszy si bynajmniej zniecierpliwieniem, któremu

nie móir odmówi racyi. Jeeli przed kampani r. 1812

odbudowanie Polski zabyso na widnokrgu planów Na-

poleona — nie w postaci niewzruszonej decyzyi, ale jako

myl blisza spenienia, ni kiedykolwiek — byo to nie-

zawodnie wynikiem zerwania z Rosy, kto wie jednak,

czy ostrzeenia przeszego roku nie skieroway go na t
»realn drog« wobec narodu, którego nie mona byo

bez koca ywi tylko nadziej i frazesami.

W caej polityce Napoleona na gruncie kwestyi pol-

skiej postpowanie jego w roku 12-tym stanowi najzawil-

sz zagadk. Rozpd, nadany aspiracyom narodu przed

rozpoczciem kampanii — i chodna, mda rezerwa po

wkroczeniu na Litw: to sprzeczno tak jaskrawa, tak

nawet honorowi uwaczajca, e czego podobnego nie

znajdzie w jego historyi. Bye cay aparat warszawskiej

konfederacyi marnym ogniem bengalskim dla oszukania

atwowiernych Polaków, z powzit naprzód myl mi-

zernego wyzysku uczu narodu, z którym Cesarz Francu-

zów w kadym razie liczy si wicej w roku 12 tym nii

po bitwie pod Jena? // faut en finir avec le colosse du
Nord, le refoider, mere la Pologne entre la cwilisation

et hii... Bye to frazes? A marszakowie Francyi. którym

rzuci te sowa, mieli by tylko trb do rozgaszania

jaowego frazesu, by wród Polaków rozpomieni entu-

. zyazm przy wkroczeniu na Litw? A tyle innych podo-

bnych enuncyacyi Napoleona podczas pochodu, po wy-

ruszeniu z Drezna, o przyszym królu polskim — Murat...

Hieronim?... Wszystko to marne sztuczki dla baamu-
cenia Polaków? Na toby wreszcie w traktacie z Austry
przygotowa zamian Galicyi na Illiry, by w cztery mie-

sice potem, w Wilnie, po zawizaniu warszawskiej kon-

federacyi da deputacyi kilka mdych, bladych, wymijaj-
cych frazesów — zamiast uroczystego ogoszenia niepod-

letroci Polski? ...
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Na()(>le(>n szed n;i w<)jri<} 12-t(() roku z zamiarem odbu-

dowania Polski i z perw'} wiadornojini, e ogtHzenif* nie-

podlcLroci bdzie dwij^ni w zgnbieniu nieprzyjaciela.

Rozumia jedrjak, e Polska — to nie Parlonopea albo

Etrurya, któr dzi namaluje na mapie Europy, a za rok

j wykreli. Wkracza z t myl«j w prranice dawnej Pol-

ski, ale bez entuzyazmu dla podjteg-o dziea, raczej z nie-

chci, z tym samym wstrtem, z jakim zaczyna ca
kampani, nie motrc odaowa zerwan«'ro przymierza.

Nie przesta do ni('C<> tfjskni. Przeszedszy Nienien na

czele najwikszej armii w historyi wojen, nie mótr sobie

wystawi cenniejszej, droszej zdobyczy — nad przywró-

cenie przymierza z Rosy; tylko wódz, Cezar, co tyle zdo
by, o tej zdobyczy nie mia miaoci marzy: o trwaym,
pewnym, niezachwianym — sojuszu z nieprzyjacielem, któ-

recTo pastwo najecha z ca podbit Europ. Gdy przy-

sza rozstrzyurajca chwila, trdy powstajcej Polsce wypa-

do wyrzec Napoloskie Fiat — nie mia odwairi pali za

sob mostów. Wola si obej bez entuzyazmu polskich

onierzy i tych ziem polskich, do których wkroczy; wola
pozby si rodka, którecro warto w trudnej kampanii,

najtrudniejszej ze wszystkich, jakie odbywa, rozumia do-

skonale. Wola to wszystko, ni wypowiedzie jedno sta-

nowcze sowo, maericzny wyraz, który midzy wadcami
Francy i i Rosy i musia wyobi wieczn, straszliw prze-

pa- . .

.

Hya to sabo — by bd, do któreijo Napoleon przy-

zna si po niewczasie na wyspie w. Heleny. Podobno

z tecfo bdu wypyn drugi, zabójczy: pocztek koca.

Gdy kwesty polsk zostawi w zawieszeniu, musia ru-

szy na Moskw. Nad brzetri<'m Niemna, kilka dni przed-

tem, zanim z niczem odprawi warszawsk deputacy^

trzewiej patrzy na plan Uam[»anii. Coulaincourt przewi-

dywa, e nieprzyjaciel bdzie si cofa, aby wciirn
w gb Rosyi olbrzymi armi. Napoleon zawoa: Aiorn

fai l(t VoUnjHv! QueHc hanie pour Altxiiniin\ qurllr hofiir

Smolkii. t. II 2
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inefacable qne de la perdre sans combat! Oest se couvrir

dopprobrc aiix yeux des Polonais... W kilka dni potem

zlk si wasnego dziea, wola Aleksandrowi oszczdzi

upokorzenia, któremby zniszczy wszelkie widoki pokoju

zRosy*), zwizaby j na zawsze trwaym sojuszem z An-

*) Najbardziej zagadkowym ustpem przemowy Napoleona

do deputacyi warszawskiej w Wilnie byo niezgodne z rzeczy-

wistoci owiadczenie: Je dois ajouter ici que fai garanti d VEm-

pereur d'Auriche lintegrite de ses Etats, et que je ne saurais au-

ioriser aucune manoeuure qui endrait d le troubler dans la paisi-

ble possession de ce qui lui reste des provinces polonaises . . . Tym-

czasem ju/ 17 grudnia 1811 Austrya zgodzia si na ewentualne od-

stpienie Galicyi w zamian za terytoryum iliryjskie, co weszo w skad

traktatu zaczepno odpornego z 14 marca 1812. Jeeli wic Napoleon

w lipcu 1812 akcentowa tak silnie t rzekom trudno w sprawie

odbudowania Polski, jeli to czyni w takiej chwili, kiedy dba
o przychylny nastrój wród Polaków — mia w tem widocznie jaki

cel. Czy nie bya to manifestacya, obliczona na Aleksandra? Kto

przeczyta wówczas wileskie przemówienie Napoleona, musia z nie-

go odnie wraenie, e odbudowanie Polski nie jest rzecz zdecy-

dowan : Dans ma position, fai hien Winterets d concilier et hien

de devoirs d retnplir... Nie jeste to: d bon entendeur salut ? Odpo-

wied dan warszawskiej deputacyi mona postawi obok nieznanej

dotd enuncyacyi Napoleona, któr Czartoryski komunikowa Ale-

ksandrowi w (niewydanym) licie z 24 lipca 1811. Obok zapewnie,
e nie odstpi Aleksandrowi ani pidzi ziemi Ksistwa Warszaw-
skiego, wyrway mu si wówczas (a wic w rok przed wkroczeniem
na Litw) nastpujce sowa: Qu'un seul Cosaque penetre dans les

fronieres dii DucJie de Varsovie et je proclame la Pologne. On dit

que VEmpereur Alexandre a le meme projet et qu'il desire devenir

Hoi de Pologne. Si &est de gre a gre, je ne m'y oppose pas, au
contraire, j'y accede volontiers. Moi meme je lui en avais fait Voffre,

mais aloi's ii ne Va pas accepte. Je consentirais mem,e que son frere

deuienne Roi de Pologne. Ks. Adam dodaje: VoUd ses propres pa-
roles; poprzednio za pisze: je sais de tres honne part que

Napolon a tenu dernierement le propos suivant. Nie zastrzega so-

bie bynajmniej sekretu, tylko prosi, eby Aleksander nie wyjawia,
«kd o tem si dowiedzia, poniewa tym sposobem zdradzioby si
waciwe ródo tej wiadomoci. Moe by nawet, e takie owiad-
czenie nie wyrwao si przypadkiem Napoleonowi: kto wie, czy

2 niem nie odezwa si umylnie przed nieznanym informatorem
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gli. Wier/y c/y te nie wierzy w nulubion inyU Ca-

ra, w odbudowanie Pulnki pod jeg^o berem — w Wilnie,

w Snnoleiisku, na ztjliszczach Moskwy, przymierze z Ko-

sy nie przestao by<5 nitrdy tid^e farorUe Napoleona. To
go zgubio; niezdolny do powi(2cenia dla jakiejkolwiek

idei, by nicjczennikiem mrzonki, z któr nie móg si
rozsta: inaryr de I'alHance franco- runse.

Nie przekona si, e to mrzonka. Biorc w rachub
tak pozytywne i realne czynniki, jak poo.enie ceografi-

czne Krancyi i liosyi, jak ywotny interes npónocneiro ko-

|osu« na trruncie kwestyi wschodniej i polskiej, wiadom
uroku, którym zmatrnety/owa sprzymierzeca w Tyly —
nie móg zda<* sobie sprawy, dlaczego rwie si ten na-

turalny sojusz. Nie znalaz iimego klucza do rozwizania

niezrozumiaej zairadki, prócz banalnego przyd«)mka, któ-

rym zaszczyci Aleksandra I : najprzehieglrjszij z Greków.

Nie odgad Slinxa na carskim tronie, b.jdzi w ocenie

jego psyciologii, bo nie zna Petersburga. Napróno ze-

bra oL^rom dat statystycznych, w Ut«')rych wietle stan

Kosyi dokadniej mu by znarjy, ni rosyjskim ministrom;

nie umia zgt^bi tajemnicy Caratu. Nie umia czy te nie

chcia, bo nie zdoa si oprze zudnym pontom upr-

gnioneiro aliansu, cho go niegdy sam nazwa »chimer«:

une chose fana.squc.

II.

Za czasów Napoleona do najwikszych znakomitoci

rosyjskiego narodu nalea bez wtpienia Karamzin; i dzi-

Czartory«kiogo, aby rzecz tym kanalfin doAzIa do wiadomoci Ale-

ksandra. Wszak>.« w tym Hamym czasie wspomina Kurakinowi

o swych propozycyaoh podczas rokowa w Tyl>.y, tocz ja.sna J<^

dnak, /.c mc luó^l ich olii^alnie ponawiar wol>«»c rosNJ-kiego aiu-

basadora, me chcc wród Qapr«>onych slonunkow naruiac^ m nm

powlórmi odmow«,\ W kadym razie zrozumiaa jest zup«>ni(» i w ro-

ku 1811 la 8ama co w r. 1807 fotowoji Napol«'ona «o ofiarowania

Polski za cciu,« pownogo i tru ilrgo sojuizu z tosy — obok guio-

f
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siaj, po stu latach, jest on zawsze wyroczni isinno.

niisfikich ludzi, w sdzie o Rosyi, o istotnych znamionach

charakteru narodowego i ))pastwowoci(( rosyjskiej. ))0j-

ciec nowoczesnego jzyka rosyjskiego« ma rzeczywicie

co najmniej równe prawo do ojcowstwa kierunku, które-

cro zwolennicy, z jedyn wycznoci swego rodzaju, ro-

szcz sobie pretensye do tytuu i charakteru ^)prawdziwych

Rosyan«.

Wielbiciele wKolumba rosyjskich dziejów« widz kwint-

essency mdroci swego boyszcza w memoryale ))0 sta-

rej i nowej Rosyi«. Karamzin zoy Aleksandrowi t pre-

mndrosf 27 marca 1811, gdy Europa ya pod znakiem

czteroletniej przyjani Cara z Napoleonem, cho ju zaim-

prowizowana budowa francusko-rosyjskiego sojuszu chwiaa,

si coraz widoczniej. Nie jest to polityczna broszura, ubo-

cznie tylko dotyka interesów biecej chwili; ustami Karam-

zina — gos przeszoci narodu, magistra viae, ostrzega

Samowadc przed zboczeniami ze szlaku wytknitego

dziejowem przeznaczeniem Rosyi, w imi pierwszych sów
memoryau: Nastojaszczoje hywajet ledswjem proszedsza-

wo — »Teraniejszo jest wynikiem przeszoci... «, pod

godem podniosego cytatu z Psalmisty: Niet Isti w jazy-

cie mojom — ))Nie ma w mojej mowie pochlebstwa« ...*)

woci do wojny, jeliby Aleksander obstawa przy daniu jakiejkol-

wiek nieznacznej cesyi terytoryalnej za WisJ, bez rkojmii utrwa-

lenia przymierza.

') Tekt Zapiski o drewniej i nowoj Bassii, znany dawniej tyl-

ko z urywków, nastpnie z rzadkiej i niedbaej berliskiej edycyi,

ogoszony w r. 1870 przez Bartejewa z licznemi opuszczeniami, do-

czeka si niedawno starannego wydania w dodatkach do najnow-
szej edycyi (1900) dziea Pypina: OóinecTBennoe ^BESKenie bt. PoccIh

irpH AjieKcaH;;p'fc I, str. 479—534. Pypin zamieszcza te w tem samem
dziele obszern a gruntown analiz memoryau Karamzina (str.

214— 26'J), przypisujc temu pismu znakomitego historyka wyjtko-
we znaczenie w historyi myli rosyjskiej. »Pismo to — mówi Py-^
pin — niezmiernie ciekawe, poniewa Karamzin wyrazi w nieml^
nietylko swoje osobiste pogldy, ale by w niem pod wieloma wzgl-
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Of}b()ki znawca llosyi, pair/.^c /. pt-wnym rodzajem

jasnowicl/unia w przeszo.4 i przyszo pastwa, mówi
o sprzysit;eiiiach, kturt? ijrrorj Canjwi:

»Kade sprzysifjenio jest publiczncm nieszczciem,

wstrz.-jsa podwalinami pastwa i staj«' siej niebezpiecznym

przykadom dla przyszoci. Jo/Ii nifkatoryi tcielinoi, ffie*

}iierai/, irorhrunitwU przywaszcz sobie prawo zabija

pokryjoinu Monarchów albo strca Panujcetro z tronu

a inncLTo na nim osadza fprisirojft' sirbir want' taj-

to yuhir Monarchów tli smicniat' ichj — có bdzie
z Samodzierawiem y Stanie sitj itrraszk w rku oligar-

chii i obróci si w krotce w bezrzd (i dono skoro obra-

iiaia w beznnczalje), a bezrzd jest straszniejszy od naj-

gorszego wadcy, bo grozi niebezpieczestwem wszystkim

obywatelom, gdy tyran znca si tylko nad niektórymi*.

Szczcie Monarchy nieodczne od dobra ludu. »Niech

Bprzysienia bd postrachem narodu dla spokój noci

Monarchy! Niech te bd postrachem na Panujcych dla

epokojnoci narodów! Dwie przyczyny sprzyjaj sprzysi-

eniom: powszechna nienawi i powszechne lekcewae-

nie fobszrzcija nirttdiuis' iii obszcznjr niruwacjr I: ira-

atiichn. liiron i Pawe padli oliar nienawici, Anna
i l*iotr 111 oliar lekcewaenia. MUnnich, Lestoc(| i inni nie

duini wiernym tumaczom opinii caej koiisorwat) \vnt»j wi<jks«oci . .

.

Jest to w ka>.(lym razir jednu z najszczerszych, najmniej sztucrnyeh

I nacii^nirlych enencyacyi Karamzina...« Por. tamie sir. 214: cy-

taty z najwybitniejszych wielbicieli Karamzinao jej;^o »Zapisce«. Po-

godin twierdzi: ».Iesl to rzecz jj^odiui postawienia w jedn\m rz^tliio

K politycznym testamentem Hicheliou'go; jeden Karamzin mó^^ coA

podobne|]:o napisa, dziki tej jasnoci umysu, która go cechowalik,

zd»)ln«)(i sJ)^)^tr/ei;awczeJ i tliii;o!«'tnim badaniom Uofiyi s Jetco do-
yotvri'mionn}fm icHree*ijt'm liassn ... \ on nam chyba musia poUtl-

wia to swoje dzieo*. Na autop-afie memoryulu. który Aleksandro-

wi dorczya f^orca wielbicielka autora, W. Ks. Katurtynn, napisa-

no u pory j(»| rk d inon frh'e sent. nb lIInjiM<*p-v, Umu A.to-

KcaN,\|n. Ilcpnuih. III. ',\'2.
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porwaliby si na przedsiwzicie, przeciwne sumieniu,

honorowi i wszelkim ustawom pastwa, jeliby wadcy,

których zrzucili z tronu, posiadali szacunek i mio Ro-

syan (polzowali nwaenjem i liibowju Rassijan^)s<~

Nigdy podobno zagadnienie tego rodzaju nie byo roz-

waane z takim spokojem, po akademicku, w pimie wy-

stosowanem do Panujcego: problemat, czy jest to zgodne

z interesami pastwa, eby tronem rozporzdzaa potna
ijarstka aoligarchóww, UeochranitieU! — zagarniajc bez-

prawnie atrybucy i funkcy królobójstwa lub usuwania

monarchów z tronu, z pozostawieniem ycia. Autor roz-

strzyga t kwesty negatwe, a to ze wzgldów oportuni-

zmu. Istotnie, z przewodniej myli memoryau wynikao-

by raczej, e »w zasadzie« ta osobliwa funkcya czy atry-

bucy carskiego otoczenia zgadza si z podstawami ro-

syjskiej ))pastwowoci«, zwaszcza w zastosowaniu do

jednego wypadku, jeli postpowanie Cara staje si nie-

bezpiecznem dla idei Samodzierawia, tego nietykalnego

»palladium« Rosyi. Wedug historyozoficznej teoryi Ka-

ramzina. Carowi wszystko wolno — na tem przecie po-

lega Samodzierawie — wszystko oprócz jednego.
Nie wolno mu wprowadza jakichkolwiek ustawodawczych

ogranicze swej absolutnej wadzy, poniewa jego przo-

dek otrzyma od narodu nierazdlelnoje Samodierawie; te-

go palladium nikt nie ma prawa tyka, aden jego na-

stpca, bez pogwacenia, zamania paktu, co wie Cara

z Rosy i daje mu wszechwadz, o ile Car dopenia
warunków tej umowy. Logicznie zatem wypadoby
waciwie wyprowadzi z tej tezy zupenie inny wniosek,

nili to mde i mikkie potpienie ))Szkodliwej(( — nic

jak tylko szkodliwej — zasady carobójstwa. Byoby to za

wiele, nawet w takiej klasycznej apoteozie Samodziera-
wia — pisanej dla Monarchy — gdyby Karamzin rozstrzy-

gn kwesty w odmiennym sensie, na korzy carobój-

stwa, w razie zamachu Cara na nietykalne palladium.

Komentarz jednak, którym opatrzy swoj opini, odbiera
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wszelk praktyczn wartod akademickiemu rozwizaniu

ospornei^oa problematu. Nie braknie ni^dy maleryau
na Carobójców, w i^ronie wielmoów, jeneraów, tielochra-

Hifirli — istne luruH a non iHccndo: dopóki olii^archia

musi siQ liczy z opini ludu o Samowadcy, nikt nie po-

way si(} na wykonanie tej osobliwej funkcyi carobójstwa,

atrynicyi o tak chwiejnem i elastycznem jakoby uprawnie-

niu, z sankcy j)rawa zwyczajowecro. Tu tylko instynkt

moe kienjwa gronem wielmoów i jeneraów, czy wol-

no tar|?n siQ na Monarclnj. Dla niego za jedyn rkoj-

mi bezpieczestwa moe by tylko przywizanie naro-

du: Inhow* i uwacje liassijdn — nie samo przywiza-

nie, to nie wystarczy, ale i respekt, waniejszy nawet od

przywizania puklerz przeciw morderczym zamachom
otoczenia.

Wobec takiej teoryi i praktycznych jej konsekwencyi,

nie wesoy horoskop odsania si<j Cesarzowi z wywodów
Karamzina. wTrzeba powiedzie prawdcj: muszej zdoby
si na t odwair. Rosya pena niezadowolonych; skar
si i w paacach i w nizkich chatach; wszdzie brak zaufa-

nia do wadzy, brak Ljorliwoci w wypenianiu jej rozpo-

rzdze; wszdzie sycha surowe sdy o jej zamiarach

i sposobie rzdzenia. Udiwiiehiyj ijosuddrsttricunyj fie-

nontirn ! — szczetrólny fenomen polityczny, /w ykle na-

stpca (.krutneufo wadcy atwo zjednywa sobie uznanie,

jeli w rzdzeniu popuci cutrli. A u nas kady czuje si
dzi bezpiecznym pod at^c^dnymi rzdami Aleksandra, ni-

kotr<> nie straszy widmo Tajnej Kancolaryi ani Sybiru, wol-

no z wszelk swobod uywa na dotrodnociach prawi-

doweiro ustroju pastwowecro — czem wic objani takie

powszechne rozijroryczenie y Nieszczsnemi okolicznociami

publicznych s[)raw Kuropy i wanemi, jak mniemam, po-

mykami rzdu, niestety bowiem i luijlepszo intencyo nie

rhroni od oniyek w wyborze Arodków*...*.

Innemi sowy: Niech mody Cnr sii) nie udzi; ago-

dno panowania nie ubezpieczy go bynajmniej na chwie-
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jcym si tronie; wszdzie go lekcewa, nikt g'o nie lubi,

sarkaj na zagraniczn polityk Monarchy, na wnowator-

g^^yaa — nowoiciiucdieja — naruszajce zasad Samodzier-

awia; wszyscy powstaj na zamierzone lub dokonane re-

lormy, w które maczug swojej historyozofii uderza zna-

wca rosyjskich dziejów. Sapienti sat. Materya na Pahle-

nów i Benningsenów znajdzie si zawsze w otoczeniu

Cara, jeli goresfnoje raspooeje umów nie bdzie szcz-

dzi zachty do wykonania uwiconej zwyczajem funkcyi

stoecznych fieochraniieli, senatorów i jeneraów.

Memorya Karamzina dosta si do rk Cesarza Ale-

ksandra w dziesit rocznic mierci nieszczliwego ojca.

I bez tego dokument a nadto by zrozumiay. Wszak
czyta tam dosownie: wJeliby Aleksander, oywiony wiel-

kodusznym zamiarem wytpienia naduy Samodziera-

wia, chwyci za pióro, aby przepisa sobie samemu jakie-

kolwiek inne prawa oprócz praw Boych i wasnego su-

mienia, to prawdziwy a cnotliwy obywatel russki — istin-

nyj dobrodietielnyj gradanin russkij — omieliby si

rk jego powstrzyma i powiedzie: Gosudar! Ty gra-

nice twojej wadzy przekraczasz; Rosya, nauczona dugole-

tni niedol, powierzya twojemu przodkowi Samodziera-

wie i daa, eby ni rzdzi wierchowno i nierazdielno.

To jej wite z tob przymierze — zawiet — to jedyna

twojej wadzy podstawa, innej nie masz — inoj nie imie-

jesz; wszystko ci wolno, ale nie moesz ograniczy tej

wadzy... « I te trzy kropki nie byy bez znaczenia w pa-

mitn dla Monarchy rocznic; atwo móg sobie dopie-

wa w duszy, co miao znaczy zapowiedziane wstrzy-

manie niebacznej rki, jeliby chcia naruszy zasad Sa-

modzierawia. Historyk Rosyi umia spoglda w przy-

szo, tem samem bystrem, jasnowidzcem okiem, przed

którem barwnie roztaczao si pasmo ubiegych dziesiciu

wieków.

wLektura tego pisma musiaa na Cesarzu wywrze sil-

ne wraenie, zwaszcza w ówczesnych okolicznociach.
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wród niepukoju \v(jIh?c bli/kiej, a g^ronej wojny •« —
z Nap()lt»onein; to sowa jeneraa 8/ildera. Nikt temu nie

zaprzoc/y, cho Aleksander nie dowiedzia si nic nowe-

t^o z inemoryau »> Kolumba rosyjskich dziejów*, a do histo-

ryozofii, odmawiajcej Garowi prawa do oirranicze Sa-

modzierawia, nie przywizywa szczet^ólnetro zn«iczeni\.

Najsilniejsze wraenie wywar na nim sam fakt, e omie-

lono si przemawia do nie^^o w oczy takim jzykiem;
po za oczami m(')wiono wiele na ten sam temat w pe-

tersburskich salonaci; o tern dowiadywa si codzie z ra-

portów tajnej policyi i z ostrzee francuskiego ambasa-

dora. Co jednak musiao wiele dawa mu do mylenia, to

takie zucliwae (groby w ustach czy te pod barwnem
pi(')rem — Karamzina. Ten uz(h)lniony pisarz by raczej

wszystkiem innem, ni bohaterem, i nie bez racyi poprze-

dzi swój memorya cytat z Pisma witego: Nie lai w ja-

zycie niijom; jak dotd bowiem, wierny tradycyom rosyj-

skiej literatury, niirdy w praktyce nie szed za tem pod-

niosem godem, czei^o sam Aleksander dowiadczy nie-

raz w ciastu kilku lat panowania". .leeli ten pochlebca

nie schlebia Cesarzowi, schlebia widocznie wikszemu
panu od Samowadcy Hosyi; mistrz, obdarzony darem

jasnowidzenia, widzia, po czyjej stronie przyszo i sia:

po stronie Cara czy jeneraów i tajnych sowietników, ota-

czajcych modego Samowadc. Sijjnuin nnimriit . .

.

Syn Pawa rozumia dobrze, o jakie Samodzierawie
chodzio Karamzin»)vvi — nie jemu raczej, nie pisarzowi

o gonem ju imieniu, ale potnym, niezwycionym y-
wioom, które go sobie wybray na rzecznika. N ie o w i a-

d z C e s a r z a, o 8 i 1 n , nieograniczon w a d z «
któr mody Mtmarcha bynajmniej nie pogardza: chodzio

im o t p a r c i» 1 a c y S a m »> d z i e r a w i a midzy mno-

gie ramiona carskiej wszechwadzy, o parcelacy, która

»wielm()om<( pozostawiaa wszelk swobod na polu anie-

tykalnyoh naduy«. By istotnie pewien pakt z Carem,

na którym opieraa si jogo wadza; nie to stare przy-
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mierze Monarchy z ludem, o pastelowych barwach stylu

Karamzina, ale pakt cichy, uwicony zwyczajem, pakt ró-

norodnej oligarchii Caratu z nastpcami Piotra Wielkie-

go. Carowi dawa on bezwtpienia spory udzia w Sa-

modzierawiu, oligarchów za utrzymywa w zdobytym

dawno »stanie posiadania«, wród nietykalnej sfery tra-

dycyjnych naduy — proizwoa, ziouporehlenii, na które

Samowadcy »nie wolno si zamierzy«. Surowy sd Ale-

ksandra o rzdach Katarzyny^ mia ródo w trzewem
wyrozumieniu zabójczego systemu, który za panowania

tej Semiramidy dojrza i przybra typow posta, rozpro-

wadzajc po caym organizmie pónocnego kolosu gryz-

cy jad rozstroju pod byszczc oson zewntrznego suk-

cesu. Pakt z oligarchi by w rku Katarzyny misternem

narzdziem wadzy; z jego pomoc przywacicielka car-

skiego tronu utwierdzia uzurpowan wadz, zdobya po-

such w Rosyi i podziw Europy — a wnukom i prawnu-

kom przekazaa do rozwizania kwadratur koa. Dziesi
pierwszych lat panowania przeszo Aleksandrowi na bezsku-

tecznych próbach zerwania cichego paktu, w którym uczo-

na teza Karamzina wskazywaa wyczne ródo jego mo-
narszych praw. Jedn z tych prób — zawodn, jak wszyst-

kie inne — byo przymierze z Napoleonem. L'amitie d'un

grand homme est un bienfait des dieux...

Karamzin — jeszczeby czego — nie broni jawnie zo-

uporeblenii] ostrzega tylko, e nie wolno Carowi poskra-

mia naduycia »pisanemi prawamia, któreby uwaczay
idei Samodzierawia — nie wolno pod kar mierci. Sam
za zaleca zawsze trzy niezawodne rodki przeciwko nad-

uyciom: Zakon Boij^ )>sumienie(( Cara i — ))cnot« wy-

konawców despotycznej wadzy. Pidziesiciu cnotliwych

gubernatorów — oto, czego potrzeba; to wicej warte,

nili najlepsza konstytucya — mówi Kolumb rosyjskich

dziejów. Syn Pawa musia mia si z takiego panaceum
on co nieustannie powtarza: Mais rouvez moi des hom-
mes... Mniejiiza o to, ile obudy, a ile naiwnoci byo
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W tej sodyczkowej t<3ra|)ii Karamzina; co ciekawsze, e
to pobo/no zalecanie ))cnoty« — jakby j mona wpro-

wadzi pa ukazu — powtar/.a sitj po latach czterdziestu

w arcydziele (lot^ola, <rdy przesta mistrzowskiem piórom

smat^a wiat czynowników i w drugiej cz(^kc\ Martwych

Dusz stworzy drewniany, bezkrwisty idea: i^cnotliwe^o*

gubernatora. Byo to ju u schyku ycia tjenialnei^o pisa-

rza, w epoce mistycznego zamienia myli. Nie on jeden

przeszed tQ ewolucy. I Aleksander zacz walk ze Smo-

kiem olij^^archii — skoczy na mistycyzmie. Te daremne

zapasy z niszczcym Rosyc} potworem zawsze wiody do

jednej, drujziej lub trzeciej mety: do pojednania i spóki

z wro^iem, do opuszczenia rk w bezpodnym, mistycz-

nym nastroju — albo do nihilizmu i anarchizmu.

Wówczas jednak daleko byo synowi I*awa do misty-

cyzmu. To lata, w których z modziecz werw, cho nie

bez lkliwoci, wrodzonej a silnie spotgowanej wstpie-

niem na troll, |)róbowa po kolei rozmaitych sposobów;

z obrotnoci zadziwiajc przerzuca siQ z jednego do

drugietro systemu, a wszystko w jednym, tym samym
celu: by z siebie zrzuci ptjta ztrubnego paktu z subo-
w oliiTarchi. Czego wicej poda: oswobodztmia z wi-
zów, które mier Pawa zacienia na szyi syna i spad-

kobiercy — czy te wykorzenienia naduy, toczcych Ro-

sy? /i tego chyba sam Aleksander nie zdawa sobie

sprawy; jedno splatao si nierozdzielnie z drutriem, jedno

zadanie dodawao drugiemu polotu, blasku. Nad wszyst

kiem za gcirowa gówny, najbliszy cel: skruszy miecz

Damoklesa, co wisia nad jaow Cara...

To klucz zairadki Sfinksa na carskim tronie. Z tym
mii'<-:ri)/ pr/ed oczyma, jak go zawsze mia Aleksander^

nie ino/, I ja dostrzedz adnej niekonsekwencyi w zmitMinej

polityce onajchytrzejszego (lreka«, w tych szybkich skokach

z jednetro do drugiego bieguna systemów, metod, przy-

mierzy, antagonizmów; wszystko to, czem syn Tawa /.a

dziwia Kurop, zaskoczywszy po tyle razy wspóczesnych
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dyplomatów nieprzewidywanemi niespodziankami —
wszystko byo jedynie lepiej lub gorzej dobranym rod-

kiem na gruncie jednej, tej samej akcyi, skierowanej nie-

zomnie, z elazn konsekwency, z uporem cechujcym

Cesarza Aleksandra, ku temu samemu zaw^sze — a do

koca — celowi. Le Sauueur de VEurope z lat 1804—1807

i po roku 12-tym, Fami d'un grand homme w Tyly

i Erfurcie — by zawsze sob samym, synem, nastpc
Pawa, z jedn, t sam gwiazd przewodni przed b-
kitnemi oczyma. Oswobodzenie Cara byo mu celem —
Europa, Napoleon rodkiem. Mówic sowami Napoleona

o Polsce, W7bawca Europy mógby by miao twierdzi:

J'ai ioujours regarde VEurop comme un moyen^ mais

pas comme Taffaire principale*). Jeden doszed do wa-
dzy po trupach króla i rewolucyi, drugi po trupie ojca;

utrzyma si na tronie - to bya dla obydw^u Taffaire

principale^ cznik silniejszy od ))geografii((, od interesu

Rosyi i Francyi; prysn tak samo w roku 12-ym, jak

pi lat przedtem, w pruskiej kampanii, po bitwie pod

Frydhindem, prysn miecz podniesiony na zniszczenie

))ciemiscy« ludów i królów podbitej Europy. Jeden miecz

przetrwa wszystko: miecz Damoklesa.

Nastpca Pawa zmierza zrazu do celu prost,

najkrótsz drog wewntrznych przeobrae, a raczej

planów rozlegej, zasadniczej reformy ustroju pastwo-
wego (1801—1803). Szed t drog ostronie, lkliwie,

w nadziei, e powoli, niepostrzeenie, upiwszy czujno
petersburskich »wielmoów«, zeskamotuje ich utrwalon
pozycy w stolicy i w Cesarstwie. Wród przygotowa
do zamierzonych reform mia jednak sposobno dostrzedz

tyle niepokojcych objawów w stoecznych koach subo-
wej oligarchii^, tak gronie brzmiaa gucha przestroga:

Memento mori — e szybko zawróci z drogi, zaniecha

) Warto porówna protokóy dwóch konterencyi, w samym po-

cztku rzdów Aleksandra (konferencya t. zw. tajnego komitetu 10
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relorin i postanowi rzuci si olep — w skbione wiry
polityki zagranicznej. W t Scyll i Charybd ci^'ny
Aleksandra syrenie n^iony Sawy. Kady inteli^jentny, mo-

lipca 1801) i w ni«;spc?na trzy latu potom (konforcncya Iady pr«y-
boczricj ó kwiftni.i 18(), kiody Alrksandor posianowil roAie qtt€

caile d.^^-y do starcia z Napoleoiwmi ; oh. publikary.j W. Ks Miko-

aja Michaowicza: Le C-ie Paul Stro(/nnov. II H. nn. i Mt-moires dn
F-ce Adam Ceartonjski II. 2— 18. W r. 1801 Al<'ksandor, zuprztnit^ty

wy.'|cznio plariafni wcwnrirznych roforrn. ma prz«cl oczyma ja.<*no

wytknicl.i dyrcklywj*: kv\9,\i\ ncutralno.-i
; polooni«* geograficzn*? Ko>

syi pozwala jej obchodzi sit; brz przymiorzy, intores nakazuje nie

miesza si w sprawy Europy. Healiuement d la France on /mi rrf-

presenia le daurjer ([uil araii d'f'ire ctujag^, sans ffH'il s'en doutdi

datis uue ynerrc putre ei4X au moment ou U n'y atendrait le t»oitta,

a' ii n'if jtn-nait (jarde. Le F-ce Ceartoryski dii qH'il croyaH r/iie la

meilleure jtolitir/He qu'il y avaH a ohserver avec len Francais, ^aii

de lenr insi>irer de la confiatice par des demnrrhes frnnrhfs, maia
en mrme etttps de leur faire eurevoir (innu n^attrait aucttne r^ptt-

guance a sopposer par la /orce des armes u leur vues trop arnhitiett-

scH, «'»'/« ne voulaient point en dt-mordre. Cctte idef dn F-ce Czarto-

ryski fitt grneralemcnt goAtcc et Sa Majest*^ lapprottua fort. Si Ma-
jestti ensititr tlit 7u'a son avis nons ne deuions avoir d'alliances avec

personnc, (jiw nous nen acions pas besoin. Drugi dokument skada
si z dwóch czci: z mcmoryalu Czartoryskiego, naówczas ju Bto-

warzysza ministra Spraw Zewmjtrznycht i z protokóu dyskusyi nad

tym momoryalcin. M<»m<)ryal ('zarloryskicgo mo/.na uwaa ber wa-
hania za wit-rrn' odbicie ówczesnego pogl.|du Ah^ksantlra na «i»-

wntrzn.'! polityk Uosyi ; by on niezawodnie we wszystkich szcze-

góach przedyskutowany z Cesarzem i na jego rozkaz wniesiony, dla

wybadania opinii czlonkcw Przyboi/nej Uady. Nie mona nawet

przyzna Czartoryskiemu, eby memoryal by zrt;cznie, dyplomaty-

cznie napisany; tak wyranie przebija w nim dza starcia i Napo-

leonem pod jakimkolwiek pozorenj, nie w pojedynku — returnie si —
Itosyi z Francy^, ale w sojuszu z Anglia, a z per»5pektyw;| postawie-

niu Uosyi na czele koulicyi europejskiej, odzywaj si«; lan\ ju wy-
rui^.ne akcentu przyszego AganuMunona królów s ox;utu wiotlenskie-

go kongr«'su. wypIywajj|co z wojowniczego haula przeciw IMcrwiii*-

nm Knijsulowi t^crasrr iinfdme! I wszystko to po ni' ' ' 1808)

uprzejmych krokach Honap:irtego, które nnay na ci.,. .- :e Mi

do Aleksandra. pochl«'biaj;|cych niezmiorniejego mioci wasnej tprojekt

irancusko- rosyjskiej medyaoyi w sprawach liiesiy Niemieckiej). Do
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dv monarcha moe uledz suggestyi przykadów Aleksan-

dra Wielkiegfo, Cezara; syn Pawa nie potrzebowa cofa

si a do wspomnie Macedoskiego swego imiennika,

mia prz.ed oczyma ywe wcielenie Sawy, Pierwszego

Konsula Francyi. Korsykaski parweniusz rozrzdza lo-

sami ludów, jak pierwszy lepszy prikaszczyk dol krie-

posnyth chopów; komenderowa królami, jak sztabska-

pitan rot. Rosyjski sodat piewa niekiedy w marszu:

Karoli wied' gicmeraiy w subie russkawo Caria... wy
jak go nauczono. Gdyby to bya praw^da, gdyby królowie

europejscy stali przed Carem, ruki pa szwam, jak gene-

ra-lejtnanty na petersburskich smotrach, chociaby nawet

z uczuciami Pahlenów i Benningsenów pod bkitnemi

szarfami: Car mógby spa spokojnie, kpic sobie z na-

sojaszczych genera-lejtnantów o niemieckich, angielskich

niezrcznie suy w tym memoryale za punkt wyjcia zaczepnych

zamiarów Aleksandra pojmanie i rozstrzelanie ks. d'Enghien; niezgrab-

ny pretekst wobec równoczesnego wahania, czy nie byoby lepiej

•oburzy si« postpowaniem Pierwszego Konsula z Sardyni i z Nea-

polem, Naleaoby te rzeczywicie zoy ju raz do aktów wite
oburzenie Aleksandra z powodu sprawy ks. d'Enghien. Trudno od-

mówi susznoci »okrutnej« odpowiedzi Napoleona na remonstracye

Aleksandra w tej sprawie: Si la Bussie avait ete informee que les

assassins de Paul etaient reunis a une marche de sa frontiere et

sous sa main, se serait-elle abstenue d'aller les y saisir. Stracenie

ks. d'Enghien byo jednak dla Aleksandra bardzo dogodnym pre-

tekstem zaczepki. Z przytoczonego memoryau wida jasno, e Ale-

ksander mia jasn wiadomo, w jak awanturnicz zapuszcza si
polityk; to zniewalao go tembardziej do podzielenia odpowiedzial-

noci z dygnitarzami, zasiadajcymi w Radzie Przybocznej, po któ-

rych nie móg spodziewa si aprobaty dla swych awanturniczych
planów. Nikt jednak, nawet i tak stanowczy przeciwnik tych pla-

nów, jak Humiancow lub Zawadowski, nie móg sprzeciwia si ta-

kiej manifestacyi osobistego sentymentu Monarchy, jak przywdzianie
aoby po ks. d'Enghien. Gdyby objawia si energiczniejsza opozy-
cya, Aleksander byby moe na razie zadowolni si choby tak
manifestacy, w nadziei, e ten kamyczek poruszy lawin star, wo-
bec których honor Rosyi bdzie wymaga zerwania z Francy.



<;zy to/ ruskich nazwiskach. Syn Pawa ni<* potrzebowa

iekcyi Kanimzina; i boz nich wiedzia, /«• uwaeje —
respekt, prealiye — to miadcy parali, któryby obezwa-

dni jeneralskio ramiona, i^otowe do zamachu na ycie

Toma/aca. Wydrze Bonapartemu jeco rzemioso, str-

ca samemu europejskich wadców z ich butwiejcych

tronów, albo przynajmniej w/budzi w nich przewiadcze-

nie, e Car moe to zrobi, jeli mu ni spodoba — r^
tahlir lordye ci la juatice en Kuropc ^^... kiedy nie mona
w Kosyil Car, któryby to sprairi, mÓL^by l)ezkarnie za-

prowadzi porz.jdek wi; wasncm pastwie, d(jkona wiel-

kioi^o dziea, o którem Aleksander bynajmniej nie zapo-

mnia, r/ucajrjc si w odmty awanturniczej polityki za-

granicznej. Gdyby m('>u: mie skrupuy, e naraa interes

Rosyi dla cudzych interesów — dla »wyzwolenia Kuropy

2 jarzma I)onaparlego« — wolno mu byo pozosta ij^u-

chym n.i ostrzeenia starych doradców ze szkoy Katarzy-

ny, bo wedut^'" nieir<) dro|^a do odrodzenia Hosyi prowa-

dzia na Pary — Napoleoski Pary. Zniesienie podda-
stwa w Hosyi, soi-disant konstytucya, in spr maczuira na

zdruzt^otanie zawieszoncLTO miecza Damoklesa, ad w s-

downictwie, w administracyi, itp. ilp. — wszystko to Ale-

ksander odoy do wymarzonej chwili, ^dy zbawc Ku
ropy otoczy pfwardya koronowanych iieiochrandieli, »kró-

Iowie w subie ruskieijro Cara«.

Ucze Laharpa mia wstrt do przeyejro leorityzmu,

wzdryjjfa si na samij myl przywrócenia lUirbonów

w Francyi, z ich tradycyjnym inwentarzem »naduy«.
On dclarera a la nalion fntnai^e qu€ ce n^est pan a

elle (JHP lon ni reut, mais unigneifwnt (i son ijourente-

fiunt aussi tifrainiique pour la France (jur pnur Ic rmte

dc IEnropr . . . on nc dsirr rirn antrr (ptr (rafjranrinr la

France dn dcspotismc, sous Iciptcl clIr ijmit, dc lui lais-

ser Ic librc chinx dn gonrcrncmcn c/iir//** ron(lra

ellc-mhne se donner. Majj^c wprowadzi »por/dok«
w Kuropie , Aleksander nie myla wcale krpowa



32 STUDYA 1 SZKICE

si przesdami »stares:o porzdku rzeczy«, ancien regime;

nie chcia wskrzesza upiorów. Nowosilcow, który mia
wyznaczon wpywow rol w przygotowaniach do za-

mierzonej akcyi, czyta w instrukcyi, z któr go Cesarz

wyprawi do Londynu: Ce n'est pas la place ni le mo-

ment de tracer les dlfferentes formes de gouvernement quHl

faudra etablir dans ces divers pays — w pastwach eu-

ropejskich, wyswobodzonych z jarzma Bonapartego; czyta

i pewno mia si; Vapplicaion de memes principes pourra

rarier selon les localies. Zawczasu jednak syn Pawa a-

ma ju sobie gow nad ))porzdkiem«, jaki wypadnie

wprowadzi w Niemczech i na pówyspie woskim: ii est

ecideut que Vexlstence de trop petits Eats ne serait pas

daccord avec le but qu'on se propose... Upojony marze-

niem o zotej chwili, kiedy na barki Cara spadnie czyn-

no malarza europejskiej karty, zachowa jednak tyle

trzewoci, e przewidywa duo kopotów przy wyma-
zaniu drobnych pastewek: cette facilite n'est qu'appa-

rente... Trzeba bdzie dobrze si zastanowi, jak poci-

gn granice w obrbie Niemiec, czy drobne terytorya roz-

dzieli midzy Prusy a dom Habsburgów, czy moe ra-

czej utworzy co nowego, w porodku, dla równowagi

itp. itp.

Tymczasem Pierwszy Konsul zosta Cesarzem. Po jego

trupie, po zwokach Cezaryzmu wioda droga do byszcz-
cych miray, które 27-letni naslpca Pawa I chcia za-

kl w rzeczywisto. Im janiej na zachodzie wiecia
gwiazda nadzwyczajnego czowieka, tem silniej Aleksan-

der wierzy w swój plan. Chodzio przecie o jednego czo-

wieka, który tyle krwi przela, tak moc nienawici roz-

budzi w Europie, ku sobie i ku Francyi, a tyle razy sta

nad przepaci. Moe 3-ci nivóse przerazi Aleksandra, moe
podnieci wraliwe nerwy Cara; z przedwczesn mierci
Napoleona rozwiaaby si zmora duszca Europ; lada

dzie nowa bomba czy piekielna maszyna na paryskich

bulwarach moga wyrwa z rk Aleksandra szczytn mi-
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syf) lekarza ran FJuropy i nai^rodc} za wypoiiienie mJHyi

:

bero At^amenriDona królów. Tylko zelektryzowa królów,

rois fuinpfinis, uruchomi ich siy, spytane strachem przed

pot(5ij:<'| Korsykanina, pu.4ci w ruch siy ro.syJHkiet^(» olbrzy-

ma, ni('wycz(5rpane, mocie a t^nijre w marazmie dwor-

skich inlryi^ i paa(;owycli przewrotów: rzuci te wszyst-

kie siy ze WHp('»udziaem niezwycitjonej królowej ocea-

nów na dumne dziecko szczcia i — zmiei^ Napoleona!

Nie al mu byo ruskiej krwi, z której wykwitn miaa
wielka, odrodzona Rosya, a najmniej aowa jeneraów;

ni«.*chby wojna zdziesitkowaa zastp irlochraniirli. Tam,
w Europie — nir w ponurych komnatach carskich paa-

ców — da im szerokie pole pomysów i odwag^i. W je-

neraów nie wierzy; t sam c^n w oczach Cesarza

miaa ich wierno- jak wojskowt? zdolnoci. Za to, nieod-

rodny syn 1'awa, równie zapamitay mionik rewii

i wojskowych baletów jak liberalnych reform i przeobra-

e — ui)ojony J:imnastyczn sprawnoci sodatów na

placu musztry, z wieem jeszcze wspomnieniem woskiej

kampanii Suwarowa, mia niezachwian wiar w rosyj-

skiego onierza, w jego karno i wywiczenie, wytrwa-o na 2fód i trudy, w lepe, niezomne powicenie za

Cara '*. iyle nie spuszcza si na dowódców, byle sam

Car sta na czele, Car-Ojciec, zmartwychwstay Suwarów
w carskiej koronie. Car i sodat powal Napoleona!

Tr mrzonki niedocij^e i naiwne zudzenia zaprowa-

dziy Aleksandra zyjjfzakiem zmiennych kombinacyi dyplo-

matycznych — na pola austerlickie. Sam popsu nielilo-

ciwie obie kampanie r. 1805, na szachownicy europejskiej

i w boju z nieprzyjacielem. Skoro odetchn powietrzem

europejskiiMu, wyzwoli si z pod dwojakiej opieki, przy-

jació i jeneraów: sobie tylko zaufa, swemu zarozumieniu,

i usia drour do Austerlitz bdami niedowiailczenia. Je-

neraowie nie moi^rli mu darowa morawskiej kampanii:

dawne lekcewaenie przeszo na wojnie w pogard dla

mokosa, co rwa si do komendy, nie powchawszy pro*

Nmolka. t II S
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chu; do naturalnej niechci wzgldem liberalnego Cara

wmieszaa si gboka, osobista uraza za ponienie, jakiego

doznawali w gównej kwaterze, gdy Car — zawsze odwa-

ny w dali od Petersburga — na kadym kroku podkre-

la nieudolno, nieuctwo swoich obok mdroci austryac-

kich jeneraów i wiedeskie'} Hofkriegscommission*). Midzy
rosyjsk jeneralicy a niedoszym pogromc Napoleona

rozwara si w r. 1805 niewyrównana przepa, zatruta

wyziewami carobójczych tradycyi. Szybko miazmata tej

przepaci ogarny stolic, gdy pobity monarcha wróci do

Petersburga; tam, jak wiadomo, na kulturalnej glebie pe-

tersburskich salonów, ywia te tradycye rosyjska racya sta-

nu, wieo zastosowana w usuniciu z widowni ))Cara-sza-

leca« ^^. Nigdy te jeszcze przedtem ycie nastpcy Pawa
tak nie wisiao na wosku. Przetrwa jako, przeczeka

jeden z gorszych momentów niewesoego ycia. Nie móg
dugo wytrzyma bezczynnoci, musia zmaza Austerlitz.

Wyzwa nieprzyjaciela— zawsze chtnego do zgody i soju-

szu — cign go a w poblie rosyjskich granic, wierzy

w ))naród«, liczy na jego wity zapa w obronie Cara

i kraju... Cay aparat wschodniej liturgii, Cerkwi i pra-

wosawia, poszed w usugi ambicyi i samozachowa-

wczych instynktów Aleksandra; jak Rosya szeroka i du-

ga, w kad niedziel i kade wito z za carskich wrót

wszystkich cerkwi padaa straszna kltwa, któr na swoj
gow ciga Napoleon: »odstpca Zbawiciela, czciciel ba-

wanów, dzie ludzkiej rki i wszetecznych nierzdnic,

•) Trudno nam moe sdzi trzewo o wartoci » puawskich
planówf 1805 r. i o ich zaniechaniu. Wolno jednak rzuci pytanie,

czy nage zarzucenie tego, bd co bd, w wielkim stylu pomyla-
nego przedsiwzicia, czy powicenie tego zamysu pour le roi de

Prusse, nio byo wanie w ówczesnych okolicznociach wielkim b-
dem taktycznym ? To pewna, e brak jakiejkowiek podstawy ope-

racyjnej w kampanii 1805 r. zmusi Aleksandra do zaprzestania dal-

szych kroków wojennych; e w ogóle rozpoczcie zaczepnej akcyi

przeciw Napoleonowi bez takiej podstawy operacyjnej byo wielk
lekkomylnoci. A i to równie pewne, e Polska, przejta niekama-
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którym stawi otarzea, przeladowca Koi^cioia Boego,
^^io^^ik Koranu, obroca ydów i Hyna^o^i, odnowiciel

owe^o Sanhedrynu, co to »przed latya ukrzyowa Ciry-

stusa a teraz teL,'o swojet^o Messyjasza uzbraja przeciw

prawosawnej Kosyi **. F^ya okropna lekkomyiilnod w la-

kiem zaklciu psychicznych pottr; carskie jyV pa siemu

nie miao adnej mocy, t^dy po kilku mi«*sicach przyszo

jo znów zaeL,'na, zacna na[)owrót knutem w otcianie

ruskiej duszy. wBestya Apokalipsya nie rozniecia szcz«'f^ól'

nei^o zapau w obronie Cara, póki staa za Niemnem; od-

kd jednak Car prawosawny poda r^kg »Antychrystowi«»

odkd syn I*awa zawar przymierze ze nsynem Belze-

buba", nie trudno byo wmówi w ciemne masy narodu,

e Jlottpod lioh nie cierpi na tronie Carów takiei^o...

syna.

Nieszczcjsny Samowadca nie mia wyboru: musia
ucisn do przyjccielsk, któr i Pierwszy Konsul i Ce-

sarz Francuzów tyle razy wycitra do Petersburijra. Na-

poleon by raz u crlu w r. 1801: owid/ia ju w Kosyi« —
mówi francuski liistoryk — ^//u iusnimcnt d son 8ervi-

ce, scipritai d le saisir, lors^tic Ic poitcoir, acec leuel ii

traitaU, H^dtai vnnoiii suhitcment, et sa main natai ren-

conii^ que le vide...n mier I*awa rozczarowaa Na-

poleona. Prajjrnc teco przymierza, liczy »\q przecie —
jak mówi — z »fantastycznocia takietro zwizku. Jeszcze

i [)()dczas wojny r. 1807 powiedzia do Talleyranda: Je

SKis dUtpiniou ([Hunc nlUdnce avec la Russie seraii r^^

avant(i(jviise, si ce neta i p(is une chose faunsue et quil

y n\ (jKrhjur fond a faire sur crc Cour... Depeszo

francuskich ambasadorów utwierdzay to w przekonaniu,

o «>w Petersburi^u witjcej nili gdziekolwiek tron stoi na

wulkanie '*«. A przecie ten tylko wulkan wyzion z sie-

nsm, L;..r.|, SIU zapairin dla Hprnwy rn\ ojf^t »KnS|u-\N>krf'"-""'N«.

moi^l.i .sta siij w r. I8u5 lucoconiuii.) potlsittw.T >p«'racyjn.| *-

la rosyjskiej armii.
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bie po bitwie pod Frydlandem — francusko-rosyjski alians.

Car nie m6g:l duej prowadzi wojny; po dowiadczeniach

przeszeTO roku nie móg te wraca do Petersburga po-

bity po raz drugi, z niczem innem jak z hab. Wola
z aliansem wróci, pomimo wszelkich dobrodziejstw in-

wentarza, jakie musia spostrzega w przymierzu z »Be-

sty Apokalipsy«, gdy jeszcze w. Synod nie odwoa roz-

kazu wydanego przed wojn i co niedziela z otarzy spa-

daa kltwa na wcielonego szatana, Antychrysta. I to by
hazard, jak kady inny: zawioda droga na Pary podep-

tany stop zwyciscy; przyszo spróbowa drugiej, take

na Pary, zocony socem sawy, potgi Napoleona. On
kusi, ofiarowa podzia wszechwadzy. Kto wie, czy jego

przyja nie warta wicej od suby tych zwyrodniaych

))królów«, co musz korzy si przed zdobywc, bo jego

geniusz miady monarchów — z jednym Carem gotów

dzieli si panowaniem. Niech rzdzi Europ; Konstanty-

nopol wart przyjemnoci krelenia i przekrelania karty

europejskiej. Byle przetrwa z chwil, utrzyma na wo-

dzy wulkan, póki si nie posypi z rogu obfitoci ))do-

brodziejstwa przyjani z wielkim czowiekiem«. One za-

sypi krater petersburskiego wulkanu, jeli wnuk Kata-

rzyny daruje Rosyi wcielone w rzeczywisto niedocige

marzenie dugiego szeregu Carów — to, o czem Kata-

rzyna nie miaa marzy: Zoty Róg nad Bosforem!

Tak syn Pawa — z niezrównan sprawnoci ideal-

nego frontowszczyka, któr w zdumienie wprawi Euro-

p—z niedoszego jej zbawcy przeobrazi si w przyja-

ciela wciemiscy ludowa, bez adnej niekonsekwencyi,

w niezachwianej wiernoci dla tego samego celu, wobec
którego wszystko byo tylko narzdziem, mniej albo wi-
cej obojtnym odcieniem, une nuance, mao co wicej. Je-

eli wulkan po Tyly hucza o wiele groniej, ni po

kampanii r. 1805, Car dzieli przynajmniej trosk o wybuch
Etny nad New — z francuskim ambasadorem, lepszym
i sumienniejszym stróem carskiej osoby od n ajwpraw niej-
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szych ieochraniifU i policyanlów. Co wicej, przedsta-

wiciele Napoleona na dworze petersburskim nie poprze-

Btali na urzfdzeniu w/or(;wej tajnej policyi, ale jli hi
rodków — i to ni(» bezskutecznych — eby za:a**i(* pod-

ziemny oi^ie wulkanu. Po kilku cifjkicji pitTWs/.ych mie-

sicach, w których drzwi pelersburskici salonów demon-

stracyjnie zamykay siej prz'd francuskim ambasadorem,

Coulaincourt dotar do nich przebojem; wysadzi zam-

knite podwoje min takich samych miray zotej przy-

szoci, jakimi jego Cesarz rzuci urok na Cara. Scepty-

czny Petersburg zacz zwolna godzi si z Antychrystem,

o ilehy przez t przyja otwary si widoki — nad brze-

gami Bosforu albo clioby Dunaju, dranice podniebienie

subowej olitrarchii '^ I kto wie, moe nawet ta »przy-

ja«, (tmitie (jrofpfiphiffitc, zapuciaby silniejsze korzenie

w granitach petersburskich [)rospektów i nabierenych,

gdyby na przeciwlegym kracu Kuropy nie wybuch na-

gle inny zupenie wulkan, co nies[)odzianie wstrzsn
potg Napoleona: Hiszpania. Ona zwizaa rce zdobyw-

cy; nie pozwolia mu paci weksli. Konieczna prolongata

przekazów na tureck ruin strcia w Petersburgu podno-

szcy si zwolna kurs przymierza z Napoleonem — po-

niej nominalnej wartoci 'I

Nowy pr/.yjaciel Napoleona, w cigu caej historyi nie-

zwykego czowieka jedyny jeiro koronowany przyjaciel,

byby cierpliwiej czeka, ufdyhy móg, gdyby jenm sa-

memu nie grozio niebezpieczestwem nadto dugie cze-

kania na podzia turecki<h upów z chciwymi oligarcha-

mi. Finlandya spada z drzewa nowej przyjani w posta-

ci dojrzaego owocu — cierpki, niesmaczny owoc, jak na

gust utajonych wspólników Samodzierawia. Nie tylko

nic im nie daa ta nowa zdobycz, nietylko autonomia za-

wojowanej prowincyi szwedzkiej uuo zej krwi narobia,

jako ozy przykad", ale odcito nawet ostar Finlandy«,

Wiborir, i przyczono do anowejn, autonomicznej Km-
landyi, ku witMkitMiHi zgorszeniu uczniów Jekateriskioj
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szkoy ^^. Min szybko, jak sen, przelotny zwrot opinii na

korzy francuskiego aliansu; fale niezadowolenia podno-

siy si wyej, ni po powrocie z Tyly, szumiay coraz

groniej, w miar, jak przestawano wierzy w fata mor-

gana zotych widoków na wschodzie Europy. Ju w Er-

f^rcie — jesieni 1808, wród teatralnej apoteozy » przyja-

ni z wielkim czowiekiern« — syn Pawa zwtpi

o wartoci przymierza i zatskni do tustych pómisków

zbawcy uciemionych ludów. Po czuem poegnaniu

u bram Erfurtu, odkry przed siostr tajniki rozczarowa-

nej duszy: U n'y pas de place pour nous deux en Euro-

p; ót ou ard, Vun ou Vautre doit se retirer...^^. Odkd
zwaszcza w r. 1809 niepodany dla obydwóch »przyja-

ció« przyrost terytoryalny Ksistwa Warszawskiego ws-
czy w sodycz przyjani tyle ostrego kwasu, Aleksander

pozby si zudze, postanowi zawróci z drogi, skoczy

napowrót na szlak zamysów, który porzuci w Tyly.

Szuka zaczepki; jeli szuka tak dugo, to jedynie dlate-

go, e po trzech latach o wiele trudniej byo zgrupowa
leniwych królów koo sztandaru zbawczych zamiarów Ca-

ra. Tymczasem potgowa si ferment wród oligarchii,

w Petersburgu i w Moskwie, nie pozwala mu czeka,

pcha do zerwania z Napoleonem. Masa narodu nie za-

pomniaa cerkiewnych nauk z czasów kampanii 1807 r.;

bierna i senna, niezdolna do porywu, pamitaa o klt-

wach, któremi j karmiono przed trzema laty, i w przy-

jacielu Cara widziaa zawsze wcielon moc szatask. By
to ów moment psychologiczny — po mistrzowsku chwy-

cony przez Karamzina — moment, który roztropni tieo-

chranitieli mogli bezkarnie uzna za dobr por do wy-

konania zamachu na ycie Cara. Ta siostra, która mu do-

rczya memorya Karamzina — kochajca i ukochana —
to bya przecie upatrzona przez oligarchów Imperatoro-

wa, imienniczka i wnuczka wielkiej Katarzyny, powoana
do sprostowania zgubnych dla pastwa zbocze Aleksan-
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dra, jak niegdy babka ustrzof^a Rosy od zcruby i poni-

enia, wstpujc na tron po trupio m<5a.

Mie/ iJainoklesa wisia na wosku. Czu lo syn I*a-

wa; mrnnorya Kararnzina podnieci chorobliw imagina-

cy; w roku 1811, syszc wymowno nimirufo wnri wi-

dzia, e nie ma czasu do stracenia '°.

Nikt nie posiada takich dokadnych iniormacyi o roz-

miarach niebezpieczestwa, w którem y Ab-ksander —
jak jego sprzymierzeniec, szczególnie w r. 1811; sprawo-

zdania francuskich ambasadorów, to botrata kopalnia tych

informacyi. A to wreszcie ju uprzykrzyo si Napoleo-

nowi; zabroni donosid sobie o niemiych, alarmujcych

poi^oskach, cho ufa Coulaincourfowi, e nie posya bru-

kowych wiad(jm()ci, nie alarmuje go bez potrzeby. Bya
to psycholoi^ia czowieka czynu; nie chce siej niepokoi

grocem niebezpieczestwem, któremu nie potrafi za-

radzi. Zamordowanie Cara byoby wówczas klsk dla

Napoleona, dopóki sta na gruncie rosyjskiego przymierza

i stara si je utrzyma. Swoj dro<j" i Aleksander za-

chwia si w przewiadczeniu o wartoci francuskiego so-

juszu, nietylko pod zmor obaw o wasne bezpieczestwo,

al(^ i nie bez wpywu swoich erfurckich rozmów z Tal-

leyrandem, który go przekonywa o kruchoci potiji Na-

poleona wobec nastroju umysów w samej Francyi. To
byo tiik/e oblite /nido erfurckich rozczarowa u Ale-

ksandra; oit commc chcz nons, pomya, spostrzegszy,

jakie uczucia nurtuj w otoczeniu owielkiego czo\veka« **.

Wraenia, które odniós w l-lrlurcio, ukazay mu nieza-

wodnie rzecz w nadto jaskrawem wietle; dziaa tu

wpyw suggestyi wasnego pooenia, myli gt) kt widze-

nia — petersburski, zbyt osobisty. Jeli za ziron Aleksan-

dra byby podówczas pewnego rodzaju klsk dla sprzy-

mierzeca, to wewntrzny przewrót we Francyi — taki

upadek niezwycionego Cezara byby w r. 1808 popro-

stu wyrokiem mierci na Cara, dora/.fiym, nieubafanym.
Tl) byn to sytuacyi po erfurckim kongresie; n » t.in Ue
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zrozumiae zalepienie Napoleona. Wiedzia, co dzieje si

w Petersburgu a mimo to wnie zgbi tajemnicy Caratu«,

bo patrzy na ni znowu pod tuilleryjskim ktem widzenia.

Lada dzie móg mu przynie wiadomo o przewrocie

w Zimowym Dworcu, liczy si z tem jak z kadem in-

nem conre-temps swych widoków, ale nie bra w rachu-

b tego, co najwaniejsze: e nie tyle samo niebezpie-

czestwo, co ustawiczna preokupacya Cara bya gówn
spryn polityki rosyjskiej. Sans peiir, cho otoczony

swoimi «ksitami«, nie móg si wmyli w psychologi

Cara, nie rozumia, dlaczego sprzymierzeniec kaprysi,

szuka zaczepki. I a do roku 1812 nie móg pozby si

zudze, e zachwiane przymierze da si przecie utrzy-

ma.
W tem bdnem kole musiay si urodzi wszystkie

nieszczcia Napoleona: nietylko wojna r. 1812, ale i sa-

mobójczy pochód na Moskw.

III.

W poowie XIV stulecia Olgierd rozmyla o prze-

niesieniu Krzyaków na czarnomorskie stepy; za t cen
chcia ochrzci Litw; niechby nad Bohem walczyli z Ta-

tarami, gdy nad Batykiem nie bdzie pogan; niechby

Batyk oddali Litwie. »0d Rusi jednak — mówi ojciec

Jagiey — wara Niemcom; caa Ru ma nalee do

Litwy I«

Po czterech wiekach, za czasów Katarzyny, odwróci
si problemat XIV stulecia. Litwa od dawna spyna w je-

dno z Polsk; poowa Rusi splota si z Moskw w Pio-

trowa Rosy, w olbrzyma rozpartego midzy dwoma mo-

rzami, z gow na pónocy Batyku. Drug poow Rusi Li-

twa wniosa do Polski, spoia z ni tak cile, e Car i Samo-
dierec wsiej Rus% chcc ten tytu uczyni rzeczywistoci,

musia siga po ca Polsk. Nie móg jej zawojowa;
zostawi Polsce króla, sejm, hetmanów, starostów i ))zot
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wolno, najskutec/niejsz ©trwarancyija jej niemocy, asue-

go nicpodziflnego d/i wpywu w Polsce, pojutrze pano-

waiiia. I kiody .spadkobierca krzyackiei^^o Zakonu ku-i

Nieinkt} na carskim Ironio projektom podziau Polski, trze-

ba byo mistrzowskiej trry Fryderyka, eby Carowa daa
sig skusi; Fryderyk musia przeama, skruszy, jeden

artyku wiary na petersburskim dworze: »\Vara od Pol-

ski, bo caa Rzeczpospolita musi by upem KosyiI«

Katarzyna sprzeniewierzya si nii-jdrej zasadzie Piotra

Wielkiej^o. Dopuciwszy do spóki Niemców, prnskicb i au-

stryackicii, daa sic; do niej wci<jn w teni jednak prze-

konaniu, o okrawkami P(Oski na zachodnich granicach

zaspokoi do syta niemieckie apetyty, a za to ca Pol-

sk(j, nieznacznie obkn>jonQ, wprowadzi na zawsze w ©sfer

rosyjskich interes<nv((, zawadnie nit') niepodzielnie i b-
dzie w polsce rz;dzi('- przez sweiro ambasadora. Krótko

trwao zudzenie, obleczone w byszczcy pozór rzeczy-

wistoci za rzdów Stackelberga w Warszawie. Bd
pierwszego rozbioru urodzi drugi, trzeci: Katarzyna za-

przepacia myl polityczn Piotra. Cofna sfer rosyj-

skich interesów z linii Odry za Hu«j i Niemen, uwiecznia

t abdykacy wytworzeniem solidarnoci z wspólnikami

rozbioru, zostawia nastpcom star a kamliw chepliwo,
tkwic od wieków w tytule Carów, Samowadców w s/ej

Kusi. 1 kto wie, moe Warszawa zi* sporym skrawkiem

zachodniej Litwy pozostaaby nietykaln zdobyc/ krzy-

ackich spadkobierców, i^dyby nie «\vielki czowieka, co

tak duL^o i szczerze yczy im jeszcze dalszeg> Dzpr/e-

strzenienia trranic na wschodzie. Zwycistwa Napoleona

zarysoway stary gmach Kuropy, wstrzsny granicami

pafistw, oswoiy wspóczesne pokolenie z elastycznoiki

tych barwnych linii na karcie europejskiej. Pod suggesty

noweLTo w (l/iejach zjawiskii, wnuk Katarzyny posta-

nowi naprawi omyk babki. Surowy w sdzie o bysz-

czcych jej dziejach, powróci do dawniejszych tradyoyi

politycznych, podj myl otlnowienia caej i nierozd zielnej
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Polski pod berem Cara. »Wara od Polski Niemcom, Fran-

cuzom! Hands off.Ui — jak niegdy, w r. 1358, syn Gie-

dymina woa: ))Wara od Rusi!« A prawnuk Giedymina

w dwunastem pokoleniu, ksi Adam utwierdza Ale-

ksandra w tych ))szlachetnych intencyach((, od czasu mo-
dzieczycli zwierze w ogrodach Taurydzkiego Paacu,

za ycia Katarzyny; wzmacnia w nim te zamiary za

pierwszych lat panowania, na posiedzeniach ))Tajnego Ko-

mitetuc i w raportach ministra Spraw Zewntrznych Ce-

sarstwa.

Z tem wszystkiem sprawa odbudowania Polski, Videe

fauorie Aleksandra, bya do dugo platoniczn ide,

bez ta politycznego: mrzonk Wielkiego Ksicia, który

kocha si w takich zamkach na lodzie, jak rezygnacya

z tronu, filantropiczne uszczliwianie wydziedziczonych

w jakim cichym zaktku nad lemaskiem jeziorem itp.

itp. Z objciem panowania zwietrzay te dziecistwa; ))ulu-

biona idea« posza do skadu niepotrzebnych rupieci i spo-

czywaa w pyle zapomnienia, póki mody monarcha, za-

prztnity zupenie innemi marzeniami, nie mia ochoty mie-

sza si w wielk polityk europejsk, pozostajc za szacem
neutralnoci, który by usypany przez sam geografi, we-

dug ówczesnej opinii Aleksandra. Ale od chwili zwrotu

na tory miaej akcyi przeciw Bonapartemu, w synu Pa-

wa odya mrzonka modzieczych lat — ju nie w zie-

lonym, mdym kolorycie Taurydzkiego ogrodu, ale na

twardym gruncie politycznej refleksyi i nie bez punktów
stycznych z porzucon tradycy, z któr szorstko zerwaa
babka modego Cara w ostatnich trzech latach ycia.

» Ulubiona idea« miaa podówczas i t zalet, e Cesarz

nie by z ni bynajmniej odosobniony, nie tak jak póniej;

móg atwo znale jej zwolenników w zastpie uczniów
Jekateriskiej szkoy, o ileby umia zwiza odbudowanie
Polski z dawnym kierunkiem polityki rosyjskiej.

Elastyczne to bowiem byo pojcie , ta Polska, któr
mia odbudowa wnuk Katarzyny: w poowie wyrwana
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Z kleszczów Austryi i Prus, / elastyczn szczetjólnio wscho-

dni trranic i z elastycznym rozmiarom samoistnoci; co
nmicj sainoistnej^o od Kzeczypospolitej za czasów Sta-

ckoiberg-a; co podobnego moe do apanau jediietro

z wnuków Imporatorowej, wedutr jej wasnych zaniecha-

nych projektów; co w kadym razie, co Rosyi niczem

nie inoL^o g-rozic^ a posuwao dzierawy Carów za Wis
i za Wart. Schodzc niej o par stopni, atwo w irrani-

cach niezliczonych odcieni wskrzeszonetro upiora wynale
ton fantom Polski, którym Stn)Lr«inow chcia potrodzi sprze-

czne potrldy rosyjskich npolonofilóww i ówczesnych isiti-

no-rnss/iirli ludzi, cnix qti /)i'rfr)itlrn rtre dca rrais Jiussrs.

Ten nieszkodliwy fantom byby dla Rosyi bezwaruikowo

dobrym interesem, en nr renday a VFAal que le cót^ ho-

norilUiue par le retablissemunt dn tire de Roi et de quel-

kies yntudeti rharycssiurcurcs: cela saisferai la leyerte

j)olonaise et ii iiy (utrdil (tiicun d(in(jer dcela**... I taki

jednak fantom — przypumy, z hetmanami, z kancle-

rzem, z odwieczn par marszaków i podskarbich --

zachowaby, ma si rozumie, nienaruszone prawa ojczy-

stoLTo jzyka, oddzieln, niezalen edukacy publiczn,

autonomi sdow, urzdników z wyboru i szlacheckie

sejmiki, jak w rosyjskim zaborze po trzecim rozoior/.e

Polski, od chwili przywrócenia narodowych swobód prz«*z

nieboszczyka Pawa. Na to wszystko nikt si nie tarira,

o tem trzeba pamita; tak atwo to zapomni»M*, patrzc

na pomys zacnego Strogonowa pod dzisiejszym ktem
widzenia.

W tych elastycznych, tak szerokich granieach, projekt

odbudowania Polski pod berh»m Aleksandra nie wyzywa
przeciwko sobie opozycyi tych oligarchów z epoki » Wiel-

kiej Imperatorowejw, co chcieli by piastunami nekretu |ej

wielkoci.

W potnem s^Tonie petersburskich »wiplmoó\v« ya
jeszcze tradycya typowej, dugoletniej polityki w poUkich

sprawach, przymiona nieco pierwszym rozbiorom, polar-
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crana brutalnie drugim i trzecim, faktami tak wieymi
a niezgodnymi z utrwalon zasad, której najwybi-

tniejsz przedstawicielk a do roku 1793 bya niezapo-

mniana Semiramida Pónocy. Z jej to mistrzow^skiej szkoy

wyszli starzy oligarchowie, bohaterowie marcowego prze-

wrotu 1801 roku; ci, co w tym samym fakcie dokonanego

przewrotu widzieli proste urzeczywistnienie Jekateriskiej

tradycyi, nic innego jak wykonanie testamentu Imperatoro-

wej. Jak kult Samodzierawia, jak przewiadczenie, e Se-

nat drugiem palladium Rosyi — tak samo te poniekd

starym artykuem wiary by dla nich ten axyomat, e
caa Polska, caa i niepodzielna, powinna wchodzi

w sfer rosyjskich interesów; w tem przekonaniu wzroli,

wzbili si w gór, dziaali przez cae ycie. Aleksander

Woroncow, stary Czyczagow, Zawadowski, Bekieszew,

Szyszków, Troszczyski i tylu innych, wszyscy senatoro-

wie starego autoramentu gotowi byli przyklasn odno-

wieniu politycznej tradycyi, której sie po dawnemu miaa
uchwyci rozdrapan poow Rzeczypospolitej polskiej ^3.

Co do stopnia samoistnoci
,
jakby mona obdarzy

odbudowan Polsk, midzy starszymi, powaniejszymi

oligarchami wicej podobno byo ))polonofilów« , ni
w modszem pokoleniu, wicej midzy sztatskimi ni wo-

jennymi. Tamci mieli tradycy epoki Stackelberga, kiero-

wali si wicej interesem Cesarstwa, wystarczaa im Pol-

ska, karna, powolna, byle skutecznie zabezpieczona ód ))wy-

bryków(( Wielkiego Sejmu; apetyt jeneraów podraniony

by donacyami po drugim i po trzecim rozbiorze. Fran-

cuscy dyplomaci na petersburskim dworze dopatrzyli si
tego czynnika rosncej deprawacyi w szeregach su-

bowej oligarchii*), przypisujc j susznie lekkomylnym

•) Savary, wysiany po zjedzie w Tyly do Petersburga dla zba-

dania tamtejszego terenu, przesya Napoleonowi raporta, zawieraj-
ce ciekaw dyagnoz pooenia w stolicy Rosyi; te wiadectwa by-

strego obserwatora, nieaprzedzonego a kierowanego jedynie szcza-
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donacyoin za rzdów Katarzyny; lekkomyilnym, poniewa
apetyt p()tQi^owa si szybko ponad mono zaspokojenia,

przechodzi w wilczy '^'ód **. Std ostry niesmak, jeli za-

brako poywnej strawy; Savary widzia w nim gówne
ródo iiiobezpieczestwa, któro ^rozio Aleksandrowi.

FMn pmtnlfiniMTi j;ismi<4() przrcist.iwwina iz<'i/,y
, /a'. »

»-

nion(! przyczynki do ciarakl^^rystyki ówezosrin^o I" l p.*-

tersburskiego Savary by przywiaany do Napoleona; pracowa lei

gorliwie nad usuniciem dostrzn>.oncgo niebezpi-czostwa, a w tym
c<'bi nic .szczjMJzil zabi«*g()W, oby pozna dokhulnir ton nowy dla Fran-

cuza hwiat petersburski. ( )b. Van<l;il: Napoleon et Alexnndre I, I. \\V1 nn.

Dnns la societff ruane Savary distintjue dtiux ptirts: Vune eomprettd

guelffites familles (Vune siuaion ^nblie, d'utie honorabUitS irr^^pro-

chfthlf, (inn hifitre Irnililiounel; lautre. plus notuhreuse, phts rcnunue,

SC mnnlre a notre rmissaire comme ii>ie runiun de yrnuda seigneurs

rtiin*-'s, avides de luxe et pnuvres d'firgent, chee leauets U sens mo-

ra n'a pas tfmjours r^sist^ aux emhamts p^cuniaires et d la pra-

tif/ue defjrndfitde des ejcpedieutH. Savary zastanawia sii- nad g-Miez

takiego stanu rzeczy i znajduje jogo rófUo w demoralizujcej prak-

tyce, któr wprowadzia Katarzyna. Catherine II par calcni. PhhI

par caprice^ avaient laiss s'4tablir uue pratine d^testahle, en v^riu

dc lft'/ueUe le prince tie rrrnmpensait pas seuleftient les serrires de

la nohlessc, ntais les payait nu sens strict du mot , U les iniyait en

arijPht, OH domaines. en hommes. Sous ('atherine, apris chat/H'^ ex-

p*'dition fieureuse contr la Taranie, le partage des terrres conquises

s'op4'Tait rntre les ijf^n('raax et les officiers; la Hassie faisait la ijiterre

aidan poar le batin (fue pour la (j'oire: „nons sotnmes rrstrs hu pen

Asiai(ptes d cet ^yard", distiit ingrnuement iin mintstre rasse... (idy

subrakto zdobyczy, Katarzyna rozdarowywata dobra koronne; «a /a-

cilitf' de inain, sa ythif^rositti dissipatrice rtaient demeur^4s pro^er^

bi(des. To byia — dodajmy do uwai^ francuskiego j)osla - sztu' • ••«-

dzonia Katarzyny; bez tej .sztuki, niewiadomo, czy byaby ;
4

panowa. Kncoarage par ces Hb^ralitrs sans mesnre, vo*tant datts le

Irrsor imperial nne in^puisable rtfserue, la nobUsse ntsse aiHiit donnS
carriere it ses in^>tincts de depense et d'ostentation. pn • ry

zmitMiilii 8i«;, gily /r«»dlo carskiej s/.czodroci zaczi^^o wy-«; lO

sii; to z wstpieniom AlckMundra nu tron Aryntokracya nio umiaa
Eastosowam do zmiany pooj^.enia; elte ne snt f>as ntoilt^rrr soh tratn.

continua de virre grandement itd. itl. liientót, la ntunifirenre imp*^-

riale ne r^parant plus les br^ckes 7MI se creusatent sans ctM^ aujr

fortunes, uno yene unirerselle se glissa sous les apparences dor^e*.
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Rónojzyczni jeneraowie, wyposaeni polskiemi dona-

cyami, w lot przehulali zdobyte majtki na Litwie, na

Woyniu; tern niecierpliwiej wzdychali do nowych upów.

Jak potpiali przyczenie Wiborga do zdobytej Finlandyi,

tak samo te gorszyli si projektem odbudowania Polski,

w której granicach brakoby materyau do peryodycznych

konfiskat i donacyi. Oni te przedewszystkiem — ceux

qui pretendent etre des vrais Busses — stali na stray

))caoci« Rosyi, powstajc z namitnoci przeciw zamia-

rom ))rozczonkowania« Imperium, jeeliby t. z. wpolskie

gubernie« miay wej w skad przyszej Polski, pod ber-

em Romanowów. Ten odcie petersburskiej opinii uwyda-

tni si jednak wyraziciej dopiero w nastpnych latach,

w miar jak kwestya polska nabieraa aktualnoci; w ro-

ku 1804, gdy Aleksander wydobywa wulubion ide« z la-

musu porzuconych rupieci, nie byo jeszcze na widnokr-

gu spoecznym widomych znaków, któreby mogy od niej

odstrasza Cara i ówczesnych jego doradców.

Tymczasem Pierwszy Konsul zosta Cesarzem. Wszystko

raczej mona byo zarzuca mu podówczas , ni jakie

niebezpieczne dla rozbiorowych mocarstw zamiary wzgl-
dem Polski; da tego dowód przecie brutalnem pode-

ptaniem Legionów. I wówczas jednak atwo mona byo
przewidzie, e nowy Cezar gotów uy Polaków za

Petersburg by byszczcem miastem duników. Savary przytacza

wiele jaskrawych przykadów. J'en connais plusieurs, titres, couverts

de diamants les jours de representation et occupant des charges emi-

nenes dans VEta, auxquels U arrive freuewiment qu'un boulanger

refuse au moment du diner de fournir le pain necessaire. Dama
z najwyszego towarzystwa tumaczy si, e nie moga by na balu:

en disant que le preteur n'a pas voulu lui confier ses diatnants pour
la nuit. Najwicej uderza Francuza cynizm petersburskiego towa-
rzystwa: Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que tout cela ne fait

aucun tort a ces femmes dans le monde, toutes etant a peu pres dans
le meme eas. Peno te równie ciekawych przyczynków do charak-

j

terystyki ówczesnej petersburskiej oligarchii w raportach Coulain-
'

courta i hr. Józefa de Maistre.

«
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narz(;(Jzio — jeiiby przyszo do nowej koalicyi. Przewi-

dywa to Aleksander, t^utujc ni do wielkiej akcyi Au^a-

memnona królów; pojmowa cay ogrom niebezpiecze-

stwa, {^dyby przeciwnik podniós odwanie sztandar nie-

podle^^ej Polski, Ufdyby rzuci jej liaso w opolskie i^uber-

nie« i "buntem zaciodnich kresowa odci At^amemnona
od reszty królów, od Kuropy. Uprzedzi Napoleona w od-

budowaniu Polski, wyrwa mu z rcjki niebezpieczne na-

rz(<'dzie i w jei^^o pier skierowa — to cicbe baso poli-

tyki Aleksandra r. 1805, odrodzona z popioów realizmu

idee favorUe, ukrywana w zanadrzu, a przyjdzie pora

ogosi jjj [)rzed wiatem, by tymczasem nie zraa królów-

ssiadów, którycb pratrn zgrupowa pod sw komend.
A obejdzie si bez niej — tern lepiej; caa trudno
w obliczeniu momentu, w którym byoby ju za póno,

jeli Cesarz Francuzóvv zdobcjdzie sic} na tQ miao.
Z tij dyrektyw poszed zyjL^zakowat droLC na Puawy
i Berlin pod Austerlitz. Napoleon go nie uprzedzi; nie

mia odwa^i. Ale do razu sztuka. Kóko prawdziwycb

przyja(!i(') Aleksandra byo w rozpaczy wobec jei^t) cbwi*')-

noci. » Anglia zawrze osobny pokój z Krancy; sama Fran-

cya odda Hanower Anglii; Szwecya poLTodzi si z Prusa-

mi; król Neapolu, zmiad(»ny przez Bonapartego, take
obróci sig przeciw nam; Prusy, nie odwaajc siej na nic

wi(jcej, podnios nos i bt;d nam robi impertynencye; Bo-

naparte, majc swobodne rqce, skorzysta z tej sposobn<»-

ci i zmusi Turcytj, eby przeciw nam wystpia^ zaopa-

trzy j w artylery(j i w inynierów; // nommrrit son fti-

re Jcrómr^ ainiitrl ii rrn fttire (^j)ouser lii niec de VEUi'-

teur dr S(ixr, ((ui fut muniner iinr fais ritiftndr de l*oUh-

[ju(\ ou hien qnrhfnc dutre rejetoit de In mrme race infrr-

nnle — lini de Folofjne; w polskicb guberniacb wybu-

clinie powstanie, i naraz b«jdziemy mieli rowolucyij u sie-

bie, wojnt; / Turkami na karku a dwie inne wojny w per-

spektywie; wówczas dojdzie do szczytu powszechno nie-

zadowolenie, które ju teraz wszystkie klasy przeniko
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a szczei^ólnie ca wojskowo; podsyca je bdzie jeszcze

francuska partya, ju i dzisiaj potna; et moitie d Vlnsti'

gation des Francais^ moitie par desespoir de la rag
contr rEmpereur, skoczy si na tern, e albo sprztn
Aleksandra albo te zmusz do poddania si pod kura-

tel, sous ime regence faite a la diable^ dans lauelle tous

les intrigants voudront enrer; taka rejencya uwieczy

dzieo zniszczenia, zgubi kraj ostatecznie albo sprowadzi

do nas w kocu francuskiego ambasadora, który bdzie

traktowa Rosy jak Hiszpani— 25 «

Taki czarny horoskop stawia ojczynie w marcu 1806

jeden z najbliszych przyjació Aleksandra, ten, co przez

kilka lat z rzdu mieszka z nim razem w Zimowym Pa-

acu, pi lat Cesarza nie odstpowa, o ile wane misye

nie wydalay go z Petersburga, mówi z nim o tern

wszystkiem, i o Napoleonie i o Polsce i o niebezpiecze-

stwach atentatu lub kurateli i przymusowej rejencyi d la

diable, surowy wówczas sdzia zdolnych do kadej nie-

godziwoci stoecznych oligarchów: Mikoaj Mikoajewicz

Nowosilcow, w r. 1806 jeszcze przyjaciel i wspópraco-

wnik ksicia Adama — w 17 lat póniej gony »Sena-

torw z III czci Dziadów. Wiedzia co radzi, czem od-

wróci groce niebezpieczestwa; w arsenale tych rod-

ków byo midzy innemi: wuprzedzi Napoleona« i odbu-

dowa Polsk. Umywa jednak rce: TEmpereur n'aura

jamais la force, Tenergie et la confiance guHl faut pour

cela . . . aussi je suis decide d uitter — porzuci sub —
aussitót que le Prince Adam s^en ira et que VAngleierre

recevra une reponse absolument negative . .. Angloman,

wymiewany dla swojej anglomanii przez francuskich am-

basadorów 2«, mia przedewszystkiem w swym arsenale

zaradczych rodków na te wszystkie nieszczcia jak naj-

cilejszy sojusz z Wielk Brytani dla wspólnej akcyi

przeciw »Bonapartemu«; przewidywa, e chwiejno Ce-

sarza nie potrafi wyzyska ostatniego momentu i zmusi

la?'. ''".?
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Anj^li do 08obnet»^o traktatu z P>ancy, który na Kofly
strci druzgocc lawint; strasznyci katastrof.

Na Bzczs^cie czy tr nioszczcjcie Kosyi, NowohUcow
by faszywym proroki(?m. Chwicjno Cesarza zaprowa-

dzia j, w rok potom, nie do drut^iej odycyi marcowego
przewrotu z przed siedmiu lat, nie do zgubnej, obezwa-
dniajcej pastwo rejencyi, ale tylko — • do Tyly. I tam

by NowosiJcow obecny, w Tyly, podczas rokowa o so-

jusz z Napoleonem, i krzepi sig lektur sentymentalnych

romansów. Jest o tem wiadomo w jednym licie ksicjcia

Adama-'; ciekawsze byoby wiedzie, co Nowosilcow

myla, kilka tygodni przed tem, o hazardownym projek-

cie Henningsena, gównego aktora tratredyi r. 1801, by

podczas pruskiej wojny wubiec Napoleona«, i Aleksandra,

na wasn rtjkcj, ot^osi królem polskim *\ To w kadym
razie pewne, e w Taurogach, w gównej kwaterze, No-

wosilcow by wiadkiem pertraktacyi Cesarza z Kniazie-

wiczem; i to pewne, po przeszorocznej j«'go diatrybie, e
serdecznie aowa odmowy Kniaziewicza, która wstrzymaa
odbudowanie Polski pod berem Aleksandra'^.

W TauroL^ach, Nowosilcow i Czartoryski, nieodstpni,

cho odsunici od znaczcych stanowisk towarzysze chwiej-

nego wprzyjacielac na chwiejnym tronie, byli z pewno-

ci obznajomieni z tajemnicami stanu, któremi Cesarz

zajmowa si podczas wojny; w Tyly czytali tylko niemie-

ckie romanse, skoczya si ich rola. .Moe i nie wiedzieli,

e Napoleon ofiarowa koron polsk Aleksandrowi, e
Car odrzuci ten dar Danaów, po który siga przed kilku

tytrodniami. Szkoda, e nie ma adnych wskazówek, co

Nowosilcow myla o tej postaci wcielenia w czyn

oulubionej idei« Aleksandra, której przed rokiem szczeryn)

by zwolennikiem; gdyby o rad go zapytano, sam byby
moe odradza, nie tylko w swojej typowej roli, jako an-

gloman, nieprzejrdnany wróg Napoleona, ale i z yczli-

woci dla Aleksandra, liczc si zawsze z niebezpiecze-

stwem, e nie brak takich, co radzi Cesarza »8prztnc«

•molka. 1. 11. 4
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albo co najmniej odda pod kuratel d'une regence a la

diable . .

.

Ta jaskrawa na pozór niekonsekwencja Srinxa na

carskim Ironie nie bya take niekonsekwencj. Odrzuce-

nie polskiej korony w Tyly nie jest dowodem, jakoby

Aleksander udzi tylko Polaków a z Kniaziewiczem pro-

wadzi rokowania w sprawie odbudowania Polski jedynie

dla sparowania ciosu, jakim podczas kampanii 7-g-o roku

grozio mu powstanie na Litwie i na Woyniu. Tylko to,

co w Taurogach mogo mu da zwycistwo, to samo

stracio wszelk warto po skoku akrobatycznym, jakiego

dokona w Tyly; w nowym systemie, na gruncie przy-

mierza z Francy^ polska korona wzita z wspa-
niaomylnych rk dumnego zwyciscy, równa-

aby si chyba wyrokowi mierci na pobitego Cara. Od
takiego szafarza koron móg t ozdob przyj jego szwa-

gier, brat, którykolwiek wpotomek piekielnego roduw, móg
wreszcie elektor saski lub ksi wirtemberski— nie móg
Car, zwaszcza po klsce pod Frydlandem. Car signie po

koron Jagiellonów w Paryu, nie da jej sobie wydrze
w Wiedniu; w Tyly — na ten parweniuszowski nietakt

Napoleona Aleksander mia tylko jedn odpowied, iro-

niczn kontr-propozycy: »Daj to zaopatrzenie Hieroni-

mowi !
2°«.

Moe to sprawi odruch dotknitej mioci wasnej:

w kadym razie bya to lekkomylno. I bez wpotomka

piekielnej rasy", i z królem saskim na tronie Ksistwa
Warszawskiego, poronione to dzieo samego Aleksandra*)

*) Szylder, któremu naley si ta zasuga, e udowodni inicyatyw

Aleksandra w utworzeniu Ksistwa Warszawskiego i tern samem
stwierdzi ten pewny fakt wielkiej doniosoci w historyi kwestyi

polskiej, istny klucz do rozwizania niejednej zagadki w dziejach

Napoleofiskiej epoki — zwróci zarazem uwag na stylizacy tyly-

ckiego traktatu jako ciekaw ilustracy wanego faktu. Istotnie,

w samej redakcyi traktatu zachowa si wyrany, cho zmatowany
nieco lad inicyatywy Aleksandra; Napoleon, zdajc sobie spraw
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stao siQ sol w oku carskich ticlochranilieli, starego i now-

szego autoramentu, jedricm z najdokuczliwszycli dobro-

dziejstw inwentarza w przyjani Cara z »wielkinn czo-

vvi(?ki('in«. Kto wio, fdyby nie lekkomylno Aleksandra

w1'yl/y — miodr)wo chwile przymierza z Napoleonem uro-

dziyby moc^ jak inn konibinacy^, dot^odniejsz dla jednej

i druciej strony. Ksicjstwo Warszawskie dranio peters-

burskich mQów stanu i jeneraów: ten embryon I^olski

/a L^^ranicami Rosy i podnieca ich instynkty krwioercze

i zotoercze, bo spofrldali odtd na opolskie gubernieo

jak na stracony dla Rosyi posterunek — stracony nio dzi
to jutro, o ile Kosya nie poknie Ksicjstwa

W druL^ rocznic tej lekkomylnej omyki, Aleksan-

der mia dobr sposobno rozwaa jej nastcjpstwa.

Byo to podczas wojny dziewitej^o roku. Rosyjski

korpus ksicia Golicyna manewrowa w Galicyi, wype-
niajc, ile monoci, dane instrukcye, eby jak najmniej

szkodzi nieprzyjacioom i jak najmniej pomaga wojskom

sprzymierzeca. Ksi Józef poniós zwyciskie ory Na-

poleona za San i Wisok, zaj ju Lwów w imieniu Ce-

sarza Francuzów. Dwór petersburski wiedzia o bitwie

j)od Aspern; nikt nie wiedzia, co bdzie za kilka dni

pod Wagram. Wówczas to, w kocu czerwca, przy-

wióz kuryer do l*etersburga ciekawe pismo Golicyna:

Galicyanie i Warszawiacy pragnliby si dosta pod rzdy
Aleksandra, jeliby przyj polsk koron'*.

»Nie moja rzecz — pisa Golicyn — wdawa si w po-

lityczne rozumowania, myl jednak, e nie naley odrzu-

ca tej godnoci, jeeli cay naród jednomylnie j ofia-

ruje. Mona utwierdzi szczcie rozlegego królestwa,

któreby koniec koców nie byo niczom innem jak rosyj-

sk prowincy, cho w odmiennej postaci. Có to ztcgo

dla Rosyi, jeeli Cesarz przyjmie polsk koron i postanowi

niol)ozpi(H-/(>st%va, jiikiiMii ta kreacya grozia sojuszowi, obstawa

lapewno przy zachowaniu togo .Aladu, aby w danym razie zrzuci

z siohir odpowlodzialnou za taki niepolityczny krok.



52 STUDYA I SZKICE

na wieczne czasy, e wadcy Rosyi bd królami Polski

a monarsza ich wadza bdzie wykonywana przez na-

miestników, w imieniu i wedug woli samowadców wszej

Rusi. Na to królestwo zoyyby si wszystkie ziemie da-

wnej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjtkiem Biaorusi i te-

rytoryów objtych granicami kijowskiej i podolskiej gu-

bernii. Nie ma najmniejszej kwestyi, e to królestwo

mogoby bez trudnoci utrzyma stotysicy onierza i wa-

sn administracy, wlewajc po za tem znaczn cz
swych dochodów do skarbu rosyjskiego Cesarstwa«.

Propozycya nie pozostaa bez odpowiedzi; na rozkaz

Aleksandra, Rumiancow da j Golicynowi w pimie pod

dat 15/27-go czerwca:

))Pontny bez wtpienia byby nabytek Polski w jej

caej rozcigoci, ale Jego Cesarska Mo, nie pragnc

czczego blasku, bierze t rzecz jedynie ze stanowiska na-

stpstw, jakieby std wyniky dla samej Rosyi. Pod tym

jednak wzgldem nasuwaj si nastpujce kwestye.

Czy odbudowanie Polski w pierwotnym skadzie mo-

goby obej si ostatecznie bez zwrotu wszystkich

dawniejszych ziem Rzeczypospolitej ? Mona wreszcie

zaufa staoci usposobienia Polaków ? Czy pod oson
tego gorcego pragnienia, eby zczy si z Rosy pod

berem Jego Cesarskiej Moci, nie ukrywa si tylko ch
odzyskania polskich guhernii, z utajonym zamysem oder-

wania si od nas?«

»Oto motywa, dla których Cesarz woli poprzesta na

posiadaniu tych czci dawnej Polski, które wchodz
w skad Rosyi, nie naruszajc obecnego stanu, i nie uwaa
poczenia ziem polskich za zgodne z interesem Cesarstwa,

nie mówic ju nawet o tem, e byoby to sprzeczne

z honorem, z godnoci i z bezpieczestwem Rosyi, gdyby

odbudowanie Polski czyo si z wydzieleniem Biaorusi,

kijowskiej i podolskiej guberniiw.

Z tem wszystkiem, niepewno pooenia, w jakiem

dzisiaj znajduje si Europa, skania Jego Cesarsk Mo
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(lo naHtcjpujjjcyc uway". Towracajc do wniosków Waszej

Excelloncyi, m(jnaby t^aska Polaków nadziejami wskrze-

szenia ojczyzny '^ aby utrzyma spokój i posuszestwo

w polskich ^uberniach, co ma tem wiksz warto, e
inaczej motaliby zwróci siej do Napoleona i zada krea-

cyi 08obnej;i:() pastwa, zoonego z Galicyi i z Ksistwa
Warszawskiego, co byoby dla Rosyi niesychanie szko-

dliwem*). Jego Cesarska Mo upowania zatem Wasz
Excellency, o ile bdziesz mia pewno, e warszawscy

i galicyjscy majnaci powzili silne i niezachwiane posta-

nowienie podda si pod panowanie Jego Cesarskiej Moci,

niech Wasza Excellencya da im to pozna, e jeste nie-

mal pewny przychylnego przyjcia takiego aktu; jeli

maj intency utworzy z Ksistwa i z obydwu (ialicyi

osobne pastwo pod nazw Królestwa Polskiego, to Wa-
sza Excellencya nie wtpi, e taka propozycya spotka si

z powodzeniem, a ze swej strony niech Excellencya po-

dejmie si w tej sprawie roli najgorliwszego ordownika«.

*) Oba te dokumenta wyda Yandal w francuskicm tumaczeniu

s rosyjskich oryginaów, tj. z brulionów, które znajduj si w (nie-

wi.iilomo ktrcin) p«'t('rsbiirskloin ar«hiwuiii: Ces deux piices sont

extraite8 des archiuea de St. WiersboHry , ou elles soti 6criUs en

rusae. e to s rzeczywicie bruliony a raczej minuty i^Uumiancowa)

z wlasnorcznemi poprawkami Aleksandra, wida z nastpujcej

uw;iLri wydawcy: Les mota en itaUque [„ce q%ii uous senii extrme-

ment prrjudtciable") oni ete ajoues par Alex(indre lni-m^me en retH'

placemen de ceux-ci: „ce qn'il nona sernit difficile d'emp^rher'' . Wa-
snorczna poprawka Aleksandra jest pod niejednym wzgldem cu»-

kawa. Kanclerz Uumiancow nie by orem; wymkno musie z pod

pior zgodne z rzeczy wistofici wyznanie niemocy l<o><yi. skrpo-
wanej francuskiem przymierzem. Cesarz skreli lo niefortunne wyra-

enie; w obliczu wrogiej temu przymierzu opinii wola unikn takiego

wyznania wobec jeneraa (iolicyna. Nie bya to zapewne jeilyna

poprawka minuty Kumiancowa. hine moi?y by nawet bardziej

interesujce: wydawca uwydatni \o jedn poprawk, poniewai ona
obchodzia go najwicej /c wzgldu na stanowisko Aleksandra wo-
bec fraiuMiskiei^o przymierza. l)la nas byoby ciekwszem wietlztHS,

o ile Uumiancow ptttrafi wyrazi myAli Aleksamlra o kwenly
polskiej.
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Ksi Dymitr Golicyn, cho by naczelnym wodzem

rosyjskiej » posikowej « armii w kampanii 1809 roku, na-

lea do modszej generacyi rosyjskich jeneraów; ur. 1771,

dochodzi zaledwie do czterdziestki. Jego zapatrywania

na kwesty polsk nie daj zgoa miary, co podkomendni

naczelnego dowódcy myleli o tej sprawie. Oni te, mimo
przelotnych epizodów fraternizacyi z Polakami i z woj-

skiem ks. Józefa, pozostawili najgorsz o sobie pami,
która nie mao wpyna na ochodnicie uczu wród
»warszawskich i galicyjskich magnatówa ^^ Co prawda,

Dymitr Golicyn nalea do nielicznej garstki arystokratów,

któr Savary w swych raportach obj znamienn nazw:
qnelques familles d/une siuation etahlie, d/une honorabilite

irrepr Ochabie .. . nie wzdycha do konfiskat w »polskich gu-

berniach«. Moe to te wpyno na jego wybór do na-

czelnej komendy. Mia z góry wytknit w tej kampanii

nietylko wojskow misy, wicej moe dyplomatyczn

anieli wojskow. Dano mu rozkaz wysya listy pod oso-

bistym adresem Aleksandra; sam Cesarz je otwiera. A ten

list Rumiancowa z 15/27 czerwca opatrzono rozkazem,

eby go ksi zachowa pod wasnym kluczem i nie

trzyma z innemi, urzdowemi pismami. Mia on — take

pod kluczem — gotow proklamacy do polskiego narodu,

niezawodnie z rozkazem, eby akt ten ogosi, gdy przyj-

dzie pora. Szkoda wielka, e niewiadomo, czy naczelny

wódz przywióz j z sob do Galicyi czy te tam j uo-

y lub otrzyma wprost od Cesarza w cigu kampanii 2*.

Golicyn odebra — dziwnem zrzdzeniem losu — ró-

wnoczenie list Rumiancowa i wiadomo o bitwie pod

Wagram*). Coby si stao, gdyby Wagram by drugiem

wydaniem klski pod Aspern ? Wolno kademu zabawia
si takiemi przypuszczeniami, nie wolno historykowi. To

*) Ciekaw ilustracy ówczesnego pooenia stanowi rozkaz, jaki

Golicyn wydaZ swoim podkomendnym: »w gocin do Polaków nie

jedzi i z nimi nawet nio rozmawia*. Ob. Askenazy, Ks. Józef

Poniatowski str. 204. Ani brutalne, prowokujce postpowanie ofi-
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tylko pewne, e poi^rom francuskiej armii byby sprowa-

dzi o wiele znaczniejsze zmiany na karcie europejskiej,

ni to stao sitj w Schonbrunn. Czy jednak poród lyci

zmian — byoby miejsce na Polskg, polskie królestwo pod

berem Aleksandra, mimo rad Golicyna i (^'^arstki zwolen-

ników jet^o opinii ?

Z tern wszystkiem wojna dziewitjtet^o roku nie mincja

bez w[)y\vu na now ewolucycj nulubionej idei a w umyóle

Aleksandra. Nie w pierwszej cbwiii jeszcze. Na razie po-

zostaa jaki czas w zapomnieniu, zagrzebana u^(;boko na

dnie slarycb rupieci: w npolskicb |^uberniacb« wzmoi^o
8iQ ostre nasilenie represyi, widocznej od tylyckiego po-

koju, odbijajcej od agodnoci pierwszych lat pan»)wania,

nawet od czasów Pawa '^ Czy ta wiksza swoboda ru-

chów, pozostawiona wówczas rosyjskim jeneraom w Dpol-

skich guberniacbtt, nie bya moe pewnym wentylem bez-

pieczestwa wobec coraz rozpaczliwszego pooenia Ce-

sarza, coraz duszniejszej atmosfery w stolicy? Trudno od-

way'' takie iinj)onderabilia. To pewne, e petersburski

wulkan bucza Lrn)niej i t^roniej, z kadym miesicem,

z kadym niemal tyi^odniem; to wanie owe czasy, kiedy

Napoleon zabroni francuskiemu posowi powtarza uprzy-

krzone pogoski o blizkim w Petersburgu przewrocie".

Na tem tle wulubiona myl« Aleksandra wesza w now,
realniejsz podobno fazcj rozwoju. Larwa dobrych intencyi

modego ideologa — poczwarka trzewych rachub nchy-

corów ani te. fraternizowanio przy kieliszku, z szorokq ilusz na

taliTzu, ni« byo po>.;|«lano wobec niejasnej Hytuaoyi. Obtily inate-

ya?, podany w dzieo Askenaze^o 1. c. atr. 289 2*J7. w wyoi^jach

z akt(>\v petersburskiego archiwum genrraliiei^o sztabu, rzuou wielo

wiallii na sytuacyi;. trudnu f^o jednak nale>,yeio sptiiytkowar r. po-

wotlu fra^inentarye/.iiego charakteru cytattiw. To tylko w kadym
izie wydaje si«; powncm, ie (iolicyn uwa/.al xa gówn dyrektywa

we^u dziaaniu: dokona, ile mo>.noAci, takiej okupacyi kraju, teby

w danym ra/.i«» atwo mo>.nu przeszkód.- • \vno powrotowi (la-

licyi pod r/.ily austryackii» jak i prz\l; i ilo K^^n.stwa War-
/.awskiego.
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trego Grekaa, ze wiadomem deniem do wyzyskania

dobrej wiary Polaków— przeksztacaa si zwolna w nie-

staeQ:o motyla, którego barwne skrzyda mkny ku mia-

ym wzlotom w kierunku politycznych zamysów, spe-

nionych ostatecznie na kongresie wiedeskim.

Pokój schónbruski roznieci przedewszystkiem nie-

ufno Aleksandra wzgldem Napoleona. Przesta wierzy

w lojalno sprzymierzeca. Napróno Napoleon ofiarowa

rzetelnie najsilniejsze rkojmie, e nie myli bynajmniej

o dalszem rozbudowaniu Ksistwa w niepodlege króle-

stwo polskie. Odkd za Aleksander utraci wiar w » przy-

ja wielkiego czowieka«, przesta wierzy w talizman,

którym przed dwoma laty spodziewa si ubezwadni
wiszcy miecz Damoklesa, w kadym kroku Napoleona

wietrzy zdradziecki zamiar. Miazmata nieufnoci zatruy

chorobliw imaginacy Cara jadem istnych halucynacyi:

wbrew oczywistej prawdzie posdza Napoleona, e wabi

go w puapk, zastawia sida, aby go zgubi, aby pozby
si sprzymierzeca, wobec którego przyj rozege zobo-

wizania w dalekiej perspektywie — ustne, nie wyraone
w martwej literze obu traktatów, r. 1807 i 1808. W oczach

Napoleona sojusz rosyjski, w zasadzie tak podany, mia
jedne sab stron: niepewno, czy przypadkiem sztafeta

z Petersburga nie przyniesie zowrogiej wieci o nowym
przewrocie w Rosyi; czy w tym samym momencie, gdy

on w Tujlerjach snu miae kombinacye, oparte na rosyj-

skiem przymierzu, w Zimowym Dworcu na carskim tro-

nie zasiada jeszcze Aleksander I? Ta »niewiadoma<( —
une chose fantasue — mcia najpewniejsze rachuby.

A równoczenie n&stpca Pawa I nie móg pozby si

podejrzenia, e zamysom Napoleona dogadzaaby moe
jaka rejencya d la diable w Petersburgu; jeeli Aleksan-

der zniknie z widowni, ustan krpujce zobowizania,

których Cesarz Francuzów nie móg wypeni, zapltany

w Hiszpanii, albo moe i nie chcia, skaniajc si ku

innym w kwestyi wschodniej widokom..."



PRZKD KONOBBtSM WIBDBHKIM 0<

Od schonbruskiei^o pokoju Aleksander aowa Tyly
tskni do porzuconej roli A«'amemnona królów; nie mi

no kilka tyt^odni, a on sam przyzna w rozmowie z ks

Adam(5m, e zbdzi w r. 1805, ^dy zaniecia odbudo

wania Polski i wybra drocr do Auslerlitz — na Berlin

Dowiadczenia czterecb lat utwierdziy ^o w przekonaniu,

wiotkieni jeszcze i chwiejnein przed kilku laty, e bez

Polaków, bez icb ofiarnej, dzieln(?j pomocy, nie moe rzu-

ci rkawicy Bonapartemu. Tem gorzej, e moe niepo-

trzebnie przelk si(j swojej oulubionej myli« w r. 1805,

pod wpywem tycb samych obaw, które po tyle razy ru-

szay paraliem miae zapdy przodsibiorczei^^o Cara.

W takich relleksyach móir co zaway list Golicyna:

moe odbudowanie Polski nie byo przecie takim hazar-

dem, jeeli je popiera, tak trorco, z zapaem, wybitny

przedstawiciel moskiewskiej arystokracyi. Oolicynowie —
to ruska ga rodu (liedymina. Czartoryski po jednej

stronie, po drugiej ruski Giedyminowie, wznawiali odmo-
dzone haso praojca: wWara Krzyakom — Niemcom, Fran-

cuzom — od Polski-Rusila

1\

...Zby wyj z honortMn

I eby niopodlogor ocalir. /achowar —
Ja \vidz«; tylko jrdni .rodek: oliarowar

Po mierci Stanisawa koron wnukowi
Katarzyny — jo>.oli nir Al<'ksan<ln)wi.

To Konstantemu; byle mii»r na poUkim tiunu'

Wnuka lej, co «ostaIa losy wiata w dloni«v

Król tak myli; tak myhi pierwsze naKzc ^owy.
Intere.s dyna.styczny Imperatorowej

Uozka>.o mirr nail nan opiekur ' -yda.

My pod triui Hkrzydlami uh' wpa s w Hidla

Pona.stawiane na na.H; mo>.tMn si^ naprawi.
Kraj zrcor^anizownt^ i - .lynom lostawi
.\lbo wnukom do.r mocy. rozunui i woli.

Do odzysk;iiua ilawin) poli;ift i roli
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Taki testament pozostawia ))jedna Polska<( pokoleniom

porozbiorowym*) ta, której smutna pami przesza do po-

tomnoci z przeklestwem Targowicy, ze zowrogiem

wspomnieniem wileskich i warszawskich szubienic 94-go

roku. Testament ))drugiej Polski« — to konstytucya 3-go

maja, tradycya Wielkiego Sejmu, Kociuszko i Legiony.

Ten sam senator, w którego usta Mickiewicz woy
testament » jednej Polski«, biskup inflancki, nie zawaha
si nawet broni wstrtnego pitna haby, kalajcego

stronników Rosyi jawnym, oczywistym dla wszystkich

dowodem zdrady:

Hetman wzi rosyjskiego tytu jeneraa,

Aeby rosyjskiemi wojskami dowodzi,

Które bez tej komendy, do góry nogami
Przewróciyby Litw; widzimy to sami.

*) Sowa biskupa inflanckiego z II sceny fragmentu tragedyi

Mickiewicza Jakób Jasiski albo Bwie Polski, w przekadzie Oliza-

rowskiego. Ta trzecia scena fragmentu, dyalog Biskupa z Referen-

darzem, »jest to dyalog historycznie i spoecznie najwaniejszy,

jaki Mickiewicz kiedykolwiek napisa, porusza bowiem jedne z naj-

ywotniejszych kwestyi. Tak rozmawiay z sob mutatis mutandis

w r. 1830 i 1863 stronnictwa nasze polityczne, i pomimo, e wiek

ju min od tej domylnej rozmowy Kossakowskiego z Referenda-

rzem, dyalog ten jeszcze si nie zakoczya. Pisze to o tym dyalogu

Prof. Kallenbach (Adam Mickiewicz II. 230); w ogólnoci nie skonny
do zachwytu wobec pozostaych fragmentów francuskiej twórczoci

dramatycznej Mickiewicza, zaznacza, e ten » dyalog jest po mi-

strzowsku przeprowadzony i godzien bliszego ocenienia». Podzie-

lajc najzupeniej to zdanie, nie wahabym si twierdzi, e nigdzie

moe intuicya historyczna Mickiewicza nie odniosa tak wietnego
tryumfu, jak w tym fragmencie dramatu p. t. : »Dwie Polski«,

i w ogóle — o ile ze szczupych szcztków i z tytuu samego mo-
na sdzi — w caym pomyle i w zaoeniu tragedyi. Intuicya

poety zasilaa tu jeszcze ywa, wiea tradycya; nikt jednak tak

jej nie odczu, nikt nie wniós w ni tyle wiata, nikt z tak g-
bokoci myli nie sign w jej tre: nikt z wspóczesnych ani

z póniejszych pisarzy, nie wyjmujc Kahnki. Dyalog Biskupa z Re-

ferendarzem wydaje nam si nietylko dojrzaym owocem dugole-
tnich rozmyla poety nad najywotniejszym problematem wspó-
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Ilotmana za posl<jpek Uk roztropny wini.

Ni« josto to, co zbrodrn zarzuty mi czynie^-,

Ze mnie [joriMy.i przysy/a Iinpcratorowa ^ . .

.

l*rzyy.\U'm, tak, przyjem ten jej od mizerny

I kazaem po wiecie o tcm wie rozrzuci.

Zby przeciwko sobie opini.i obróci;

eby takim sposobem pokaza. h'in wierny

Jej — Imperatorowej. Ona przekonana,

e mnie liosya kupia...

Jam kupi )ej protekcy.'| . .

.

Nie tu miejsce rozsdza, jakim by historyczny biskup

inflancki, on i jei^o stronnicy. Biskup — kreacya poety —
to nie patny zausznik Imperatorowej, to prototyp du-

giego szeregu polityków, przed rozbiorem i po rozbiorze,

wybitnych i tuzinkowych: pierwsze wcielenie politycznej

mi'jdroci w rozpoznaniu »systemua, który móg sta si

desk.'j ratunku, a take inkarnacya strasznych pomyek
w doborze rodków, pomyek rozumu i sumienia. Intuicya

poety odgada takich ludzi w plugawej rzeszy zdrajców

i sprzedawczyków; Mickiewicz rós, dojrzewa wród po-

kolenia, które dziaao na obu sejmach, na Wielkim i Gro-

dzieskim; odczu, e wielka czcj winowajców dwigaa
na sumieniu kltwc} — nie zdrady lecz trai^edyi pomyek.

Na Litwie, wjednaw i »druga Polska<( stay przez dugie

lata naprzeciw siebie, oko w oko, dwa nieprzyjacielskie

obozy, na sejmikach ))guberskich« i powiatowyrh, w za-

citych walkach wyborczych; tradycya polityczna rozdzie-

czesnego i poprzedniego pokolenia w narodzie, alo take mistrzow-

skim odLjosem niezliczonych dyalogów i sj)orów, kt'>rym Miekiewici

przyilucluwal si od dziecistwa. Nasucha si ici mnóstwo, to

pewno, z rozleg.'! skah) akcentów i poziomu: moo jeaicto i w ro-

dzicielskim domu i w Tuchanowiczach ; w Wilnie, w Moskwie i w Pe-

tersburgu, jdy tworzy Wallenrtula ; w Floroncyi, pr.- '
:

" * * in,

i w Uzymie, na wie o wybuchu powstania - n.i.
^

t»e

na emigraoyi. Patrz|C pod tym k:)tem na dyalog liiakupa x lUfe-

rcndarzem, historyk ma ponioki|d i prawo i o>owii|tek. uwaiA gO

m\ pewneico rodzaju dokument historyczny.
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laa litewsk szlacht, ludzi, rodziny, gdy ju nie byo
o co si spiera; dolewaa oliwy do jarzcego ognia za-

ciankowych ambicyi i nieprzyjani. Epigonowie Wiel-

kiego Sejmu gardzili Targowic, w gór wznosili czoa,

uniósszy z katastrofy niezmcone sumienie, poród Tar-

gowiczan za mao kto bi si w piersi, przyznawa si

do winy: gdyby nie tamci, gdyby nie podraniono Impe-

ratorowej, ostaaby si Polska, w najgorszym razie z kró-

lem Konstantym na tronie Jagiellonów. Ani ci ani tamci

nie gardzili rangami i orderami; »Aktualny Konsyliarz

Stanu«, ))\Vodzimierz((, krzy maltaski, wszystko echtao
próno ludzk po jednej i drugiej stronie. Naraz ponad

bagniskiem jaowych swarów i niesmacznych ambicyi

stan na widnokrgu ten sam dylemat, co przed dzie-

siciu, przed kilkunastu laty: z Rosy czy przeciw Rosyi?

Po Jenie, podczas pruskiej kampanii, gdy Woy zry-

wa si do powstania, na Litwie zakiekowaa myl od-

zyskania bytu politycznego pod berem Aleksandra, i to

nie w koach dawnych Targowiczan, ale w przeciwnym,
patryotycznym obozie. Najczynniejszym rzecznikiem tej

akcyi by Stanisaw Ursyn Niemcewicz, za Rzeczypospo-

litej deputat na Trybuna Litewski, pose na sejmy r. 1782,

1786 i na Sejm Czteroletni, czonek Rady Nieustajcej w osta-

tnim skadzie tej najwyszej magistratury, a po rozbiorze,

po przywróceniu urzdników z wyboru, zaszczycony wy-
borem na pierwszego marszaka gubernialnego. Tomasz
Wawrzecki, dzielny obroca konstytucyi 3-go maja, po
wziciu Kociuszki do niewoli ostatni wódz. Naczelnik
niepodlegej Polski, wizie stanu za Katarzyny, wychyli
si z ukrycia, by poda w tej robocie rk Niemcewi-
czowi. Ledwie wyszed manifest o wojnie z Napoleonem,
Niemcewicz pospieszy do Petersburga i dorczy Czar-

toryskiemu swe ))Myli wzgldem urzdzenia ziem litew-

skich i ruskich« (28 listopada st. st. 1806): plan autonomii
ziem polskich pod rosyjskim zaborem na grucie przywró-
conej konstytucyi 3-go maja, z widokami skupienia wszyst-
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kich l'()laków npod chori^wi monarchy stowiaekie^oc,

przeciw zaborcy, który ich \vy\vi«'>ci w pole, zdepta, z^-
)i Lej^iony. Takie akcenta rozbrzmiewaj w odezwie,

któr Niemcewicz wespó z kn. Adamem rozsyali podczas

priifkij kampanii do wybitniejszych obywateli kraju.

Przestrzet^ali przed zudzeniami: nCokolwiek zdarzy si
moe, jest rzecz pewn, e Kosya, chociaby wznowi
miaa Kuropie przykad trzydziestoletniej wojny, chociaby

i)i\U}/.y miaa ostatnich si swoich, nie dopuci nitrdy,

a/.ehy l^olska pada ofiar obcej przemocy... « W tej akcyi

politycznej, kierowanej [)r/ez Niemcewicza, po raz pierwszy

podobno pojawia siej ulubiona w nastpnych latach zwrot-

ka nastpcy Pawa: analog"ia z Wi^rami, z ich stosun-

kiem do dynasty i Ilabshurf^ów — perspektywa wskrze-

szonej Polski, jako ekwiwalentu Wcier dla domu Roma-

nowów. Na tle tych planów Aleksander powoa do siebie

Kniaziewicza, wodza oszukanych Lei^ionów, chcia mu
powierzy orijfanizacy narodowych szeregów — i spotka

si z odmow ^^

Ten zwrot opinii na Litwie dokona si pod wpywem
przeszorocznych, niedoszych plan(')W Aleksandra, jego

()Uni(nvajcych » puawskich intencyi« w r. 1805; by je-

dnak JU od dawna przygotowany trzewem porówna-

niem stosunków rosyjskiego zaboru ze stanem rzeczy pod

austryackiem i pruskiem panowaniem; i los Legionów
zreszt i San Domingo nie byy bez znaczenia. Ostrony
Litwin nie wierzy mocarzowi, który IMlaków wycisn
jak cytryn i ótej febrze rzuci na pastw, p«)wici poli-

tycznej rachubie, eby mu nie zawadzali. Gdy przyszo

wybra midzy pewniejsz rzeczywistoci a zawód nem
marzeniem, by to wielki znak czasu, o pro^^ram czno-
ci z Kosy odrodzi si nie w szeregach szambelaskich

natur, ale wród epigonów Wielkiego Sejmu, wytrysn
z dowiadcze ycia; tam, midzy czcicielami konstytucyi

3-go maja zabrzmia przychylny odzew na pierwszo haso
odbudowania Polski pod berem Romanowów. Niebawem
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jednak Tyla zmrozia rozbudzone nadzieje*), przysza

pora represyi, sekwestrów i konfiskat, jeneraowie i czy-

nownicy przypominali rok 1794. Sam widok Ksistwa po

tamtej stronie Niemna podzielonem uczuciem przejmowa

Litw. Gortsi, modsi, przekradali si do narodowyci

szeregów, rzucali ojcowizn na pastw konfiskaty, w na-

dziei, e j odzyszcz razem z ojczyzn, gdy powróc na

Litw pod zwyciskim sztandarem; rzucali si na olep

*) Pouczajce s przyczynki do historyi wahania si ówczesnej

opini politycznej na Litwie, w korespondencyi Ludwika Platera

z Czartoryskim (Arch. Czart. Nr. 5511). L. Plater (ur. 1775), syn

Kazimierza, podkanclerzeg^o lit, konsyliarza konfederacyi targowickiej,

bez wtpienia jeden z najinteligentniejszych przedstawicieli ówcze-

snego modszego pokolenia na Litwie, nalea w pierwszych latach

Aleksandra I do szczupego grona wspópracowników ks. Adama,

najcilej z nim zwizany. By pomocnikiem Czartoryskiego w za-

rzdzie kuratoryi wileskiej; w latach 1803 i 1804 powierzono mu
do zagadkow raisy za granic, do Niemiec i do Parya. Podró
ta miaa niezawodnie na celu zapoznanie si z racyonalnem gospo-

darstwem lenem i z administracy domen; z pewnoci jednak ten

oficyalny cel naukowej wycieczki Platera suy za pokrywk tajnej,

nieznanej dokadnie misyi, któr podkanclerzyc litewski spenia za

granic. Dla formy posya rzadkie raporty do kanclerza Imperyum

i do ministra Skarbu — czstsze, wprost do Cesarza, na rce
Czartoryskiego. Trudno przypuci, eby Aleksander wanie w r.

1804 interesowa si tak ywo postpami na polu gospodarstwa

lenego; wiadomo jednak, e wówczas w swym antynapoleoskim

zapdzie niezmiernie ywo zajmowa si nastrojem umysów w Niem-

czech, wród przymusowych sprzymierzeców Pierwszego Konsula;

Plater za pisa do Cesarza tajne raporty z Drezna, ze Sztutgardu,

z Karlsruhe. Na licie osób, które Stanisaw Niemcewicz zamierza

wcign do zamierzonej akcyi, znajduje si take »rodzina Plate-

rów*; nazwisko to pojawia si jednak wanie wród przedstawi-

cieli przeciwnego, Napoleoskiego obozu, którzy podczas pruskiej

kampanii 1806/7 przygotowali powstanie na Litwie i porozumiewali

si z gówn kwater francusk. Co do Ludwika Platera, pomimo
rozczarowa tylyckiego traktatu, Ksistwo Warszawskie oszoomio
zupenie tak wybitnego nawet zwolennika rusofilskiego programu,

który trzy lata temu, podczas swej niemieckiej podróy, przesya
zawsze za porednictwem Czartoryskiego najserdeczniejsze pozdro-
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W odmcjt wojaczki, bez jakiejkolwiek politycznej rachuby

ale te i bez wiary w trwao* aliansu Kosyi z Napoleo-

nem, który ich nio obroni od konfiskaty majtku. Pro-

gramowi cznoci z Rosy zabrako reainetro oparcia,

rzeczywisto tumia jeu^o zawizki; wspomnienie Targo-

wicy wstrzsao sumieniami, mrozio wt myl polity-

czn, zwrócon ku cirutriemu biegunowi dnoci, prze-

ciwleL'"ernu lnicym nadziejom, któro zatliy na lewym

wienia dla petersburskich wrogów Napoleona, dla Strogaiiowa, No-
wosilcowa; i z nimi by widocznie blizko zwizany przez kn. Adama.
W kilka dni po tylyckim traktacie Plater by jui zdecydowanym
Bonaparlyst Z Mit;iwy, 9 21 lipca 1807 pisa do Czartory^kif^o:

Cete paix doi urcessnirement amener des chauyemenji qui nous

regnrdeti particulierement. II faul vous reiirer etttitremeut et nooire-

meu. Vore role es joutf. Cesi d posUrite de t'Oi«j? juger. Yous ne

pouvee pas In rednider. Mats rous druez nux rontemj)orniHs et a vous

nifinie dc vous dclier de toul deioir vis-d-vis iJiwpereur et m*^me la

ittssic. 11 pnrnit certa in qup la roloyne sera r^ablie, mais elU ne

le sera pas par la liussie ; au contraire^ ce sera en aa d^fateur. Le
chantjrnirn ne doi pas rtre fai avec rotre partiripation, mais ii ne

doi pas non plus vohs roitcer attache d la liussie et par cons/quent

ditn c6te oppose. Hetraite et nullit4 ahsolne doit, en consei^uence,

d ce que je crois au moins, deuenir votre palladium jx)ur tous les

4v^nements possihlrs. W tyin samym jeszcze S^nsie o»lzywa si; w rok

pó/nifj, w lipcu 1808, wyra/ajc nadziejt;. o póroczny urlop, za

kt«')ryin C/arloryski wyjechu z Petersburga, bt^dzie wieczystym

urlopem. Napoleon zdusi niebawem Austry i stanie si rzeczywi-

cie panem kontynentu: i7 prescrira de aa propre sagesse profonde

des limites d la Knssie, conformes au p'an <iHi' ' '• r

TKurope de lAsie, en crMnt un nnjnume sur le U'

aant celui de la I^tlogne et en dnnnant h la Sukde... MMf moi*

tx%Mtence ttur les bords de la Baltiue aujr d^i)ens des cótes rus^

prussiennes . . . Z nastpne^^o roku znamy tylko dwa listy PI.h.t.»

W prywatnych uiteresach, 1h'z adnej wzmianki o sprawach polily-

oznych; z roku 1810 nie znamy Aadnego listu. W r. 1811 Ludwik

Plater znów z wielk si przekonania przemawia ta dawnym pro-

ffrainein Czartoryskiego, za uni I*oNki z Uosy, i wysila skj na

W}inownr arfjumenta, >.eby ks. Adama nawrocie na t<; drojf*;. wyr-

wa jfo z bezczynnoci. Nio byo to osobisto tylko »nawróoenio«

Platera; z iiiiii wiolu innych przeszo t«j ewolucy w r. 1809 i 1810.
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brze^ru Niemna. ))Jak widmo dawnej Polski — mówi ks.

Adam Aleksandrowi — Ksistwo Warszawskie wywiera

niewypowiedziany urok: jakby po stracie drogiej osoby

cie jej stan przed nami i zapowiada ryche zmartwych-

wstanie...« Ale idea ks. Adama, zaszczepiona przez Niem-

cewicza, zmroona w Tyly, wegietowaa utajonem yciem

pod skorup represyi i opakanych stosunków ekonomi-

cznych, jedynego owocu, jakim Litw obdarzy traktat

tylycki. Pokolenie Wielkiego Sejmu, wierne zarówno

hasu niepodlegoci jak rodzimej, swojskiej tradycyi,

z sercem zwróconem zawsze ku konstytucyi 3-go maja,

nie mogo zdoby si na zachwyty dla francuskich po-

rzdków w Ksistwie Warszawskiem. Odzyska pod ber-

em Aleksandra utracone palladium odrodzenia narodu,

konstytucy 3-go maja— zwiza zbawcze tradycye Wiel-

kiego Sejmu z ostron dyplomacy, której zabrako Sej-

mujcym Stanom, z t przezornoci przeszego pokolenia,

co zmierzaa do celów Czteroletniego Sejmu bez nieba-

cznego zrywania z Rosy: to nowa, litewska ewolucya

patryotycznej myli w epoce Napoleona. Litwin czu wi-
cej rodzimego powietrza, wicej polskoci w swoich gu-

berniach, pod obuchem gubernatora i ruskich garnizonów,

ze swym Statutem, z sdownictwem starego autoramentu,

z sejmikami, z wyborem marszaków, podkomorzych, cho-

rych, deputatów — wicej, ni gdy go urok narodo-

wych sztandarów zwabi za Niemen, pod wielkorzdy

pana de Serra. Tu le i tam nie dobrze; tu bieda, tam

ruina; tu Moskal a tam Francuz. Tymczasem, z roku na

rok blady nadzieje rozbudowania Ksistwa w przedroz-

biorow Polsk; mimo strzeonych granic, zamknitych
hermetycznie, eby na Litw nie przedosta si zapa dla

sprawy Napoleona, rosnce w Ksistwie rozgoryczenie

przeciskao si po za Niemen. I Litwa — nie Litwa

kamerjunkrów i kawalerów w. Wodzimierza — Litwa

Wawrzeckich i Niemcewiczów stawaa si z roku na rok

coraz wdziczniejsz gleb dla posiewu idei ks. Adama,
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jedynei^o, jak dotd, wpywcjwego u jJTÓry rzecznika unii

Polski / Cesarstwem na i^Tuncie konstytucyi 3-tro maja.

po tylyckim pokoju, Stanisaw Niemcewicz uoy me-

morya [>. n.: wUwa^M wz^l<5dem ducha, jaki panowa do-

tycliczas w prowincyacli przyrjczonyci od I^olski i jakie)y

Rzdowi naleao przedsiwzi miary dla utworzenia

w ni<'h ttra/ poytecznej dla siebie opinii"*'

I>y wyb(')r: z Ilosy czy przeciw Uosyi? Kto ©nie

wierzy w Napoleona«, wiedzia te, e bez niego pró-

n«'in marzeniem byoby wwierzya w nintencyea Ale-

ksandra, wSowiaiiskietro Monarciya: i ci, co wygldali

NapoUjoskich orów po prawym brzegu Niemna, i ci,

którzy prat^rncjli odbudowania Polski w cznoci z Hosy,

jedni i drudzy przewidywali rychy koniec przymierza

Kosyi z Napoleonem; w tern adnej mi(jdzy nimi nie byo
rónicy. Dzi — jutro, przyjdzie wybra. Zwolennicy idei

ks. Adama pojmowali donioso chwili, czuli dobrze od-

powiedzialno, jak na siebie wezm, jeli w epokowym
momencie stan przy Aleksandrze. Czuli, e dziczki oko-

licznociom mog zaway na szali dziejów, wicej nili

za czasów Wielkiego Sejmu waya caa niepodletra

Polska, rozlega ale saba, bezbronna i wcinitjta micjdzy

rozbiorowe mocarstwa. Wówczas nikt nie poda na seryo

przymierza z Polsk — teraz mona niem byo kupi byt

polityczny, stajc przy jednym z dwóch zapaników.

Ody tak idea ks. Adama na Litwie i.r»ibszo zapuszczaa ko-

rzenie i w Petersburgu, w Zimowym Dworcu, zawia dla niej

wiatr pomylniejszy, ni kiedykolwiek dotd, z wiksz
rtjkojmi trwaoci, mocy, ni przed laty w i*uawarh,

przed Austerlitzem. Uby jej tylko j»"den zwolennik, i to

w momencie, gdy by potrzebny, jak niijdy przed lem:

8Hin ks. Adam.
Po Tyly Czartoryski nif sucha raily przyjacitS, gdy

go wzywali, eby usun sitj z Petersburga; nio chcia do.4<i

dugo uzna, o »rola jeijo skoczona* *•. Cay rok zosta

na placu; wyjecha dopiero w locie r. 1808, gdy widzia,

Stoelka, I. II. 6
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e duej nie moe zosta *^. Nulie absolue — to by los

niedawnego ministra Spraw zewntrznych z minionych

czasów trzeciej koalicyi, los twardy, nieubagany, gdy

Aleksander wybiera si do Erfurtu. Pozosta senatorem,

czonkiem Przybocznej Rady — in partibus, za granic,

na urlopie bezterminowym. Z Puaw, z Sieniawy, z Wie-

dnia, rzdzi wileskim okrgiem naukowym i od czasu

do czasu pisywa do Aleksandra, wygldajc daremnie

listów od wnieprzyjaciela modoci, który trzy lata temu,

w tyche samych Puawach, z rozrzewnieniem, z emfaz
dzikowa Czartoryskim za skarb najdroszy, za syna-

przyjaciela. Znosi cierpliwie brzemi nieaski, nie dawa
za wygran; to wida z jego listów ^^ Dopiero po caym
roku, podczas kampanii 1809, zjawi si znowu za rosyj-

sk granic, w podolskich dobrach. Stamtd pody wcze-

sn jesieni do Petersburga, niemiao, w niepewnoci,

co go tam czeka *3. W towarzystwie stoecznem dozna nad-

spodziewanie uprzejmego przyjcia; po wojnie r. 1809

termometr nieprzyjaznego wzgldem Francyi nastroju pod-

niós si tak wysoko, e w petersburskich salonach, choby
dla demonstracyi, wyróniano zaszczytnie upadego przed-

stawiciela polityki antynapoleoskiej. I Cesarz w pierwszej

chwili wyda mu si tym samym, dawnym Aleksandrem

z epoki Puaw, z r. 1805. Sam rozpocz rozmow o kwe-

styi polskiej: U en para avec plus dHnteret quHl ne Vavai

fait janais; U prouva lui-meme par les raisonnemens

les plus forts l'utilite de ce projet^^. Ks. Adam widzia

jedyn trudno w Napoleonie: jak zama jego opór prze-

ciw odbudowania Polski pod berem Aleksandra? L'Empe-

reiir parut ne pas ere sans espoir d'y parvenir. Byo
to — przed schónbruskim pokojem. Wkrótce, w sam

dzie przyjazdu wiedeskiego kuryera, który przywióz

wiadomo o warunkach pokoju, Cesarz wezwa Czarto-

ryskiego. ))Jakby dziesi lat upyno od ostatniej roz-

mowy, tellemen ce qu'il dit alors etait different de ce

qu'il avai dit lors de Ventrevue pr4cedente\ rzek tylko



rUZKD KONOREABM WIBDB5(HKIM 67

sucio: qu(' la chone 4ait imjudlicahle, vh huc la France
connaissail hop hini ,sf's itilf^rrtfi pour louloir jamais

y c(ntsiniUi\ car ii en nistilterail trop ddiantagcH potir

la liiistiie... To sarno, z \vi<;kszym jeszcze naciskiem po-

wtórzy po miesicu, na ponurej audyencyi 24 listopada

1H09, trdy Czartoryski wstawia sic; za rodakami, którym
skonfiskowano dobra za subcj w »sprzymierzonych o gze-

re^acli Ksistwa Warszaw skieij^o. Szorstko zamkn mu
usta dwoma argumentami, które spowodoway ukaz o kon-

fiskatach: racya stanu i jednomylna uchwaa ministrów.

Przy/nawa, o rozbiór Polski by ródem wszystkich

kNjsk liuropy, inais cc n'lai plus r(^par(tljlr ... la chosr

nelanl pltis (•X('(utable, ii acail fallu suicre unc autre

liyne dc condnito. I po raz pierwszy nadmieni zlekka

o projekcie wodrcjbnej organizacyi« polskich gubernii,

o czem — jakby dzi powiedziano — w rodzaju auto-

nomii tych samych terytoryów, przeciw którym sroy si
ukaz o konliskatach; mais en cela inme — doda — //

// attrait beaucoup d dire et on Irouuerait surtout une

yrundc opposiHon d cc projcl iri...*^.

Min(;o siedem tygodni; w druL^i dzie wit, 7 sty-

cznia (n. st.) 1810 Aleksander zn(')W zaprosi Czartoryskiego.

By inny ni w listopadzie, inny ni w padzierniku, ton-

jors fcrnh' et crisfH*... plofigr dana ars rclU'xiona, cho
witiocznie chcia by uprzejmym - taki mistrz w podbi-

janiu serc. Nie umia zapanowa nad sob, nad niept>k«)-

jem, z którym zdradza sitj w kailem sowie. Wspomina
o reformie Przybocznej Rady, o jej przeobraeniu w now
ladcj Pastwa; nie bez pewnego alu przyj wyznanie

ks. Adama, e nie zamierza osi. na duej w Peters-

burgu Kad byby go zatrzyma; // acail penae quil me
coniHcndrait pcalMre dlrc employ plus acticement. Po

caorocznem przeszo senatorstwie in pitrtibtis, pi> przy-

musowem oddaleniu z stolicy — byo in niewtpliwe

przyw róc(»nie aski; w pooeniu Czarloryskieu'o. który

»8uy« beziiiteresow nie — perspektywa rychego zwrotu
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W kierunku jego przekona i dnoci. Cesarz nie ukrywa

wskazówek, e przed ks. Adamem otworzy si niebawem

szersze pole dziaania, dla któreo^o warto pozosta, na

nowo osiedli si w Petersburgu. Zapewnia go, e odwoa
wszelkie rodki represyi w polskich guberniach. Wznowi
wreszcie dyskusy o kwestyi polskiej, w innym zupenie

tonie, ni w listopadzie, z takimi akcentami, jak za pierw-

szem spotkaniem po przyjedzie ks. Adama. wJedynem

wyjciem — owiadczy bez omówie — moe by tylko

powrót do naszych dawnych planów: da Królestwu Pol-

skiemu konstytucy i odrbny byt polityczny, czc tytu

królewski z carsk koron «. I doda: U faut atendre que

TAutriche fasse une hetise et provoque une nouveUe rup-

ure avec la France; alors on pourra trouver un moyen

de s^enendre avec Napoleon et de donner des compensa-

tions au roi de Saxe... Nie trzeba jednak czeka z za-

oonemi rkoma. »Tymczasem dobrzeby byo— U aurait

ee bon — co zrobi w tym rodzaju z polskiemi prowin-

cyami pod panowaniem Rosyi i — przyj na razie tytu

Wielkiego Ksicia Litwy«. Z tak zrcznym jednak jak

Napoleon przeciwnikiem, trudno pozby si obaw, eby
tem nie obudzi jego podejrzliwoci, nie wyzwa go nie-

bacznie do zaskoczenia Rosyi takim samym manewrem;

vu lliabilete de Vhomnie, on courait risue de rester en

arriere . . .
'*®.

By to ju drugi z rzdu hallon d'essai w tym samym,

nowym dla Czartoryskiego kierunku ; mniej niemiao
puszczony, ni w listopadzie, nie z takiemi, jak wówczas

zastrzeeniami, lecz nie bez zaznaczenia wielkich trudno-

ci. Wówczas Cesarz kad silny nacisk na opozycy w Ro-

syi; teraz obawia si Napoleona, a raczej licytacyi: kto

da wicej Polakom. W listopadzie mgawica litewskiej

autonomii zarysowaa si blado na pospnem tle bezna-

dziejnej politycznej konfiguracyi, pod znakiem wyroku
mierci dla rozszarpanej Polski — la chose est irrepa-

rabie... W styczniu z tej niewyranej autonomicznej mga-
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W icy wyama sig uchwyliiicj.s/.y projfkt Wiclkiecro Ksi-

stwa Lit(nvskieLro, i to ju jako pomost, wiodcy do utwo-

rzenia nowej Polski pod berem liomanowów. Odsaniajc
te widn<)kr(;'^i przyjacielowi modoci, Aleksander oczeki-

wa podobno czet^o innego jak — proby o dalszy urlop,

pod po/orein n.idwtlonecTo zdrowia i podeszego wieku

rodziców; Czartoryski obla go zimn wod frazesów

o niezacbwianem zawsze przywizaniu do osoby Cesarza

i zarazem o gotowoci do wszelkich oliar, mienia^ krwi,

ycia — dla Polski.

Zerwaa si(j nie ufnoci; Cesarz i ks. Adam pr/c-ilali

sobie wzajemnie wierzy.

Aleksander powróci W(nvczas przed kilku dniami

z Moskwy. By pod wraeniem niekamaneiro zapau,

z jakim lud staroytnej stolicy Carów wita niewidzianego

od dawna Samowadccj *". Ks. Adam, przywyky do chwiej-

noci Cesarza, do jego zalenoci od obaw o bezpiecze-

stwo wasnej osoby, przypisa ten nowy zwrot w polskiej

kwestyi wieym wraeniom Moskwy: wikszej pewnoci
siebie, z jak Monarclia wróci do Petersburga. Oto sowa
Czartoryskiego: wMoe to pobyt w Moskwie wpymj ko-

rzystnie na stanowisko Aleksandra w tej sprawie; prze-

kona si(j, e opinia publiczna nie jest tak nie[)rzyjazna

od)ud()waniii Polski jak sobie wyobraa. Zadziwiy go

bez wtj)ienia pogldy, które o tym przedmiocie usysza
z ust stareun) kanclerza lub br. Markowa, surtoit de la part

de ce dernicr iini jtis(jii'ici etait ditne opiniou toitc oppo-

see... Osobiste zapatrywanie Cesarza na spraw*} polsk

jest ustalone; o tern nie mona wtpi... 'I\) jednak rzeczy

nie posunie naprzód... lada przeszk«)da moe znowu sprowa-

dzi porzucenie gotowegoju planu, choby sic) wydawao,e
zapada nieodwoalna decy/ya. .. Ce (pti irnd tout HcahreHi

et d(tn(jrrvux, <'rst le peii de fond f/ii'i7 y a n faire sur

rrliii ({Hi serait (ipprló a jtmer le role ;>r/ijri/><i/. . .

*"*«

Ks. Adam poslraila wian) w swoj wasn oidet)*,

utraci j w wyjtkowyin momencie, kiedy wit,M'ej nii
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kiedykolwiek otwierao si dla niej widoków. Myli si

w r. 1805, budujc na lizkim grucie » szlachetnych uczuk

Cara. Napróno przed Austerlitzem kruszy kopi w obro-

nie istotnego poytku swojej idei dla interesów Rosyi;

Aleksander przywiadcza Czartoryskiemu, bez rzetelnego,

silnego przekonania. Po piciu latach odmieniy si role.

Cesarz utwierdza si w przewiadczeniu, ie interes dyna-

styi, interes Rosyi domaga si istotnie odbudowania Pol-

ski; dyplomata-romantyk utraci wiar w Aleksandra,

w charakter przyjaciela modoci, w jego ))szlachetno«,

i ucieka do Puaw. Odzyska j po niewczasie, a raczej

wmówi w siebie, e wierzy w Aleksandra — po bitwie

pod Berezyn.

Myli si ks. Adam, e pobyt w Moskwie pod koniec

r. 1809 nawróci Aleksandra. Zwrot by wczeniejszy.

W owych pozornych skokach usposobienia podczas uka-

dów Napoleona z Austry i po zawarciu schónbruskiego

pokoju nie byo zgoa kaprynej niekonsekwencyi. Bya
to tylko nowa ewolucya, co wprowadzia nieustalone za-

mysy Aleksandra na tor realnej, wiadomej celu taktyki

w kwestyi polskiej. Im niebezpieczniej byo w Peters-

burgu, tem pontniej przemawiaa mu do wyobrani per-

spektywa drugiej stolicy, bezpiecznej rezydencyi — nie

w staroytnym Kremlu — ale tam, gdzie dotychczas nie

by: nad Wis albo tymczasem choby nad Wili... Sy-

sza, e naród polski, mimo swej »niestaoci((, w dugiem
pamie historyi nigdy nie splami si — królobójstwem.

W ubiegych latach ks. Adam wystawia mu tyle razy

w czarownych, olniewajcych barwach przywizanie na-

rodu, który po cikich dowiadczeniach niewoli stanby
z entuzyazmem przy tronie wskrzesiciela, nie szczdzc
ostatniej kropli krwi w obronie polskiego króla. Przypo-

mina nieraz analogi z niedawnej przeszoci: Marie-

Iherese ful sauvee par les Hongrois ...^^ Suggestya sku-

tkowaa, w miar, jak roso niebezpieczestwo. Syn Pawa
zatskni wreszcie do przyszych Wgier swojej dynastyi;
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lul.i nirzomnyci Wcjtrrów, przeznaczona dla Polski pod

berem K()inan()W(')VV, mimowoli \vvrvwa mu sie czasannimm
Z ust i z pod pióra. Z czasom bgdzie to tylko dalszym

rozwojem tej samej myli, (^dy po dziesiciu latach, w znie-

cierpliwieniu, zawoa miao: »Joli rosyjska szlachta stawi

mi opór, pujad(j z ca rodzin do Warszawy i stamtd
wyd.iin ukaz o uwaszcz(?niu chopów ...a *«.

Wspomnienie Wt^ier wizao siej z czem innem,

co po kampanii dziewitego roku pchno te »ulubion

'\(\o<( Aleksandra na realniejsze tory. Wnukowie Maryi

Teresy nie zaskarbili sobie podczas tej wojny szczetról-

nych sympatyi Cara; jeii nie yczy szczcia nowemu
sprzymierzecowi, to nie modli si take o powodzenie

dawnetfo sprzymierzeca z pod Austerlitz. Arcyksi Fer-

dynand zaj Wars/aw, umiz^a si do Polaków, prowa-

dzi wojn w niebyway sposób, w njkawiczkach, jakby

chodzio wicej o pozyskanie przyjaznych uczu kraju, ni
o ubezpieczenie strategicznych pozycyi. I Aleksander

umia — co prawda — Polaków gaska, jeli to w da-

nej chwili byo potrzebne. Postawa Austryi przybraa pod-

czas wojny niepokojc posta, zakrawaa na powaniejsz
akcy, obliczon na co wi(,'kszero, ni chwilowa dywor-

sya, jakby llabsburtrom zachciao si druLrich Wgier —
nad Wis i nad Wart. Obie Clalicye, zczone z Ksi-

stwem Warszawskiem, z obszarem mao co mniejszym

od rosyjskiego zaboru — jeli potrci nabytki Hosyi z r.

1772 — z prastar i nowoytn stolic Polski, z Krako-

wem i Warszaw: to wicej ni Korona, to Polska, na-

Hti)j(iszczaja Posza, bez Litwy tylko, Woynia i Podola.

Na krwawym widnokrtru dziewitego roku ukazao si
naraz co groniejszego dla interesów Kosyi od mizer-

nego (Mnbryonu Polski, który sam Aleksander niebacznie

utworzy w Tyly. Kryy przi»cie niepi>kojce wie.Aci

jakoby Maksymilian, stryjeczny brat Cesarza, by ju de-

fYirnowany na króla tej przyszej Polski**.

Przed trzeci koalicy nalegano na Cara, eby
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ubieg Napoleona w odbudowaniu Polski. Nie zdoby si

na t miao; Napoleon go nie uprzedzi. Po wojnie

1809 roku odsaniaa si coraz wyraniej perspektywa roz-

prawy z tylyckim sprzymierzecem: U n'y a pas potir

nous denx de place en Europ! Przed czwart, koalicy,

przed likwidacy Napoleoskiej potgi, wypadao — po

dowiadczeniach roku 1809 — ubiedz trzeciego partnera:

Austry; niedoszy rozbiór ottomaskiego pastwa obudzi

czujno Habsburgów.

Uczniowie Katarzyny wierzyli w stary aksyomat, e
caa Polska ma nalee do Rosyi, a modsze pokolenie

rosyjskich jeneraów mniej byaby drania korona Jagiel-

lonów na gowie Cara, ni Polska pod rzdami przekl-

tych sprzymierzeców z austerlickiej kampanii. Pod ko-

niec roku, Golicynowie, stary Rumiancow, Marków, Mo-

skwa — wszystko to jeszcze bardziej podziaao na Ale-

ksandra, zachcao do zamierzonej akcyi. Spada mu ka-

mie z serca: »ulubiona idea« nie pchnie ieochranitieli

do carobójstwa — byle ich nie popchno rozgoryczenie

wskutek aliansu z Napoleonem.

Ks. Adam nie myli si podobno, 7 stycznia 1810, gdy

po rozmowie o kwestyi polskiej zapisa w pamitniku:

d vrai dire^ U n'y a rien a ajouter aux conversations de

VEmpereur sur cete uesion et sur ce quHl y aurait d'avan-

tageux pour la Russie dans Varrangement des- affaires de

Pologne; sous ce rappor la conviction de Sa Majeste est

complete ^^
. . . A trzy dni przed tem Aleksander ratyfiko-

wa traktat o Polsce, podpisany 4 stycznia przez Rumian-

cowa i francuskiego ambasadora. By to ów synny, nie-

doszy traktat, któremu Napoleon odmówi zatwierdzenia,

domagajc si zmiany w stylizacyi zasadniczego wpierw-

szego artykuu* o niesychanem w aktach dyplomatycz-

nych, delfickiem brzmieniu: le Royaume de Pologne ne

sera ja/inais retahli •'^.

Nie ma w tem adnej wzagadki Sfinxa<(, nie ma nawet

niekonsekwencyi, mimo wszelkich pozorów. Rosyjska sty*

I
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lizacya traktatu miaa wiza Napoleona, zachowujc dla

Aloksandra wszelk swoljodfj ruciów; zabiaby tylk(j nad

Wis embryon przyszfj^^^o pastwa .latcicllonów. Przysta-

jc na rosyjsk rtuiakcyc;, NapoU-on )yby da porcjrzonie,

e nietylko sarn to{j^(j pastwa nie odbuduje, ale Hi ort^a

sprzeciwi si kademu, kto zeclice wskrzesi Królestwo

Polskie, e lUyyanme dv P(jlogw\ czy by sami Polacy o to

si pokusili, czy Habsburgowie albo kto inny. Natomiast

traktat z 4 stycznia nie krpowa nikogo co do wewntrz-
nej oru^anizacyi obu Imperyów. Cesarzowi Francuzów wolno

byo np., bez naruszenia styczniowei^o traktatu, prowincye

iliryjskie przeobrazi w osobne pastwo i oirosi si jej^o

królem, siebie sametro czy te którego z braci lub szwa-

grów. Tak samo Car móir oddzieli kilka trubernii swo-

jego pastwa — sze, siedem, osiem, jakby wypado —
i utworzy z nich Wielkie Ksistwo Litewskie, pod ber-

em Cesar/a Kosy i, pod rzdem Namiestnika, brata, W . Ks.

Konstantego, albo szwagra, maonka W . Ks. Katarzyny.

Nie darmo Aleksander opar si wszelkiej zmianie redak-

cyi w tym osobliwym akcie dyplomatycznym; nie by to

kaprys, spór o wyrazy, auour (Tunr plirdse*). da raly-

fikacyi styczniowego ukadu, pitre et simple, w takiej sa-

mej osnowie, w jakiej go podpisali dwaj dyplomaci, ro-

syjski i franruski, w gobiej naiwnoci, nie wiedzc, o co

chodzi. Vi( thdbilcte de Ihoitniw — to wasne Aleksandra

sowa, wyrzeczone 7 stycznia — chcia mie pewno, e
zrczny partner go nie uprzedzi w odbudowaniu l*olski,

Bam czy przez kogokolwiek. Z takim traktatem w rku,

nie lkaby si wspózawodnictwa. Mógby Napoleima

przelicytowa: wolno mu byn j)rzeciw niepi^kanemu ota-

rzykowi w Warszawie |)ostawi za Niemnem wielki otarz

polskich nadziei, na tundamentarh konstytucyi 3-go maja.

*^ Tytu rozdziau w dziolo Yandnla Sapot^on «l AtexaHrf t

(II. 3&( 398) o rokowaniach w przrdiuiocip Atylisncyi I-go art}kulu

nic(loszl';o traktatu z r. 18in.
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Nikt nie mia prawa miesza si w takie zaatwienie je-

dnej z wielu »wewntrznych spraw rosyjskiego pastwaa,

jak nikt nie podniós gosu przeciw odrbnej organizacyi

Ksistwa Finlandzkiego. Wreszcie, jeliby nawet Wielkie

Ksistwo Litewskie poruszyo lawin nieporozumie, pod

któr sojusz z Francy wyzionby ostatnie tchnienie: do

tej mety zmierza ju Aleksander w styczniu 1810 z siln

determinacy, a w arsenale rodków, jakie przygotowywa
do starcia z Napoleonem, na pierwszym planie stao po-

zyskanie Polaków.

Styczniowy traktat mia by lubnym prezentem roz-

wiedzionego Napoleona dla przyszej oblubienicy, Wielkiej

Ksiniczki Anny; ambasador francuski podpisa bez wa-

hania preliminarz traktatu w kilka dni po dyskretnej roz-

mowie z Aleksandrem, w której prosi o rk cesarskiej

siostry dla swojego monarchy*). Na tle tej sytuacyi, w sty-

*) Po pokoju schónbruskim Napoleon nie szczdzi wszelkich

wysików, eby da Aleksandrowi rzetelne rkojmie, e nie chce

odbudowania Polski, e powikszenie terytoryum Ksistwa Warszaw-
skiego nie moe niepokoi Rosyi. Nim jeszcze Montalivet mia w Ciele

Prawodawczem synn mow 13 grudnia, która zmierzaa do uspo-

kojenia Rosyi, Napoleon upowani francuskiego ambasadora w Pe-

tersburgu, Coulaincourfa, do podpisania wszelkich pimiennych zo-

bowiza, jakichby Aleksander wymaga w kwestyi polskiej, d'une

manier franche et ouverte qui eloigne oiit soupcon et toute arriere-

pensee, en prouvant que nous n'en avons aucune. Równoczenie z t
instrukcy, pod dat 22 listopada, Caulaincourt otrzyma polecenie

owiadczy si w imieniu Napoleona o rk W. Ks. Anny; wskutek

wyjazdu Aleksandra do Moskwy, móg to speni dopiero 26 grudnia

1809. Podpisujc zatem po tygodniu preliminarz ukadu o Polsce,

uwaa, e otrzyma pod tym wzgldem carte blanche, bez jakich-

kolwiek zastrzee. Napoleon wyczekiwa stanowczej odpowiedzi

w sprawie maestwa z W. Ksiniczk, na razie zatem powstrzy-

ma si od decyzyi w przedmiocie traktatu; w kilka za dni po pod-

pisaniu umowy o maestwo z arcyksiniczk Mary Ludwik,
przesa do Petersburga kontr-projekt traktatu o Polsk, nastpujcej
osnowy: L'Emj)ereur Napoleeon s'engage a nejatnais donner aucun

secoiirs ni assistance a uelue Puissance ou a quelque soulevement

intrieur que ce que puisse etre qui tendrait d retablir le Eoyaume de
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czniu 1810, rozwiiKj.H siej zrczna pra »przebiej^eji^o

Grekaa, t^odna niezrównanej^o Talmy, którego Car podzi-

wia w Krfurcie, Uomedya serdecznych uczu, z doskonale

udanein pratrnicnieni zwizku, któryby ULTuntowa trwa-o sojuszu; des hons ofjiccH wobec Carowej-Matki, do

której naleao ostatnie sowo w decyzyi o losach córki;

jej wahanie si, opór ze wztrldu na w.jto zdrowie nno*

dej ksiniczki; wreszcie odmowa pod pozorem dwuletniej

zwoki — misternie odwleczona do pierwszych dni lutej^o,

gdy Aleksander liczy, e zatwierdzenie styczniowego tra-

ktatu jest ju w drodze z Parya do Peterburga. Kun-

sztowna gra zawioda. Ocukrzona odmowa, datowana

4 lutego 1810, skrzyowaa si z depeszami, które jak pio-

run spady na gow Cara, pod mitrocjcym nad ni mie-

czem Damoklesa. Napoleon odmówi ratylikaryi traktatu,

w tern brzmieniu, do którego syn Tawa nie bez powodu
tak wielk przywizywa wag; da zmian stylizacyi

a zarazem donosi niedoszemu szwagrowi, e nie mogc
doczeka si odpowiedzi w oznaczonym terminie, eni si
z córk austryackiego cesarza. Wszystko poszo piorunem:

2 kwietnia 1810 orszak europejskich kr|(')w asystowa

w Notre Dam lubowi Napoleona z arcyksiniczk Ma-

ry Ludwik '.

i'(ilo{jne. T<i ziiiinn«» stylistyczn motywowa w t«'n sposób; Je m<»

j>iii.v /Ki.s- lUrc qtte le Hoynume de J'o!o<jne ue sera jamais retnhli, car

ce sera U (lir$: si un jour ies Lithuanieus oh tottte nutre circonstattce

allnieut le rHahlir^ je sernis obliy^ <l'envoifer des troupes poar m'f/

opposer. \V lyin samym <luchu pohril zmitMiii' stsli/aor innych,

szc/i'p iowych artykuów traktatu: rartott oit inmfuissudeur a pny-

mis notre interrrntion, le ministre devra se tortter <i stijmler uotr%

ahstentiou. Wzmianka o Litwinach joat w kadym rasio charakti^

rystyczna, cho truthio z nioj wnosi, jakohy Napoleon
j

I n)i-

strrna gr«; Aleksandra. Jc/li jtMinak ('t)ulaincourt rrpri*-..-- •'.al t<j

wzmiankt; i w ton sposh motywowa wol»«c Aleksandra francusk

kontr-propozycyt^', atwo poj, >.e to Cara zaniepokoio skonio do

upartej^o obstawania przy rosyjskiej slylizacyl traktatu. Ob CorTt*-

poudnuce de Nniwleon I, Nr. IG. 178, oraz Yandal. I. c. II. 184. 28i n.
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Pod koniec marca, kiedy arcyksiniczka w tryumfalnym

pochodzie zdaa do Parya, Czartoryski mczy si w Pe-

tersburgu nad memoryaem o projekcie Wielkiego Ksi-

stwa Litewskiego. Znów wezwa go by Cesarz i jasno

ju tym razem postawi kwesty: pyta, co ks. Adam s-

dzi o zamierzonym planie, czy mona liczy na wierno
»mieszkaców omiu gubernii«, które miay si przeobra-

zi w odrbne pastwo, zczone uni dynastyczn z Ce-

sarstwem. Chodna odpowied ks. Adama nie moga zbu-

dowa Cara; przyjaciel modoci odrzek, e bez namysu
nie moe odpowiedzie, musi si zastanowi. Przyobieca

wyczerpujcy elaborat o tym przedmiocie. Ce n'etait vrai-

ment pas facile.,. c'eait elever autel contr autel et ris-

quer la guerre cwile de notre pays — zapisa w pami-
mitniku. »A trzeba odpowiedzie, soit par convenance^

soi parceiie en presence d'un avenir toujours douteux,

nie mona starga zupenie nitki, która w danych okoli-

cznociach, ze zmian pooenia, moe nabra wartoci,

nieocenionej wartoci« — un fil qu% dans de circonstan-

ces differentes, poiivait devenir encore precieux . . .
^^

Memorya Czartoryskiego, który znalaz si w tajnych

papierach Aleksandra, nie wiadczy o przezornoci ksicia,

eby t »ni« utrzyma, ustrzec od potargania. Trzeba to

przyzna. Otwarcie, szczerze, owiadczy si przeciw
projektowi Wielkiego Ksistwa Litewskiego. Albo — albo!

Jedynym rodkiem pozyskania Polaków moe by tylko

przywrócenie ojczyzny w granicach przedrozbiorowych,

zczenie wszystkich dzielnic. »Litwa(( bdzie pórodkiem,
od którego potomek Giedymina stara si odwie przyja-

ciela modoci. Co wicej, nie waha si wypowiedzie
wyroku mierci na sam nawet ))ide ksicia Adama« —
idee favorite Aleksandra. Oto ostatni ustp memoryau
z 5/17-go kwietnia 1810: wDodam jeszcze nakoniec jedn
uwag: wszystko ma swoj por. Pomylna chwila dla

idei naszej mina. Nie pora j si jakiegokolwiek dziea

w ostatniej chwili, gdy niepodobna zapobiec niekorzyst-
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iitinu wraeniu, e robi si to pod przymusem. W takich

okolicziKjciach trudno liczy na powodzenie, zwaszcza,

e nieprzyjaciel moe Wasz Cesarsk Mo ubiec. Zaw-

sze lepiej bra si do rzeczy w stosownej porze, dopóki

wielkie masy narodu nie widz koniecznoci takiego dzia-

ania. Jeli dzisiejsza* przesilenie zakoczy si szczliwie

dla Waszej Cesarskiej Moci, i ja naówczas mielej bd
doradza przystpi do wykonania teraniejszych zamiarów,

bo dobrowolna, nie[)rzyinusz()na wspaniaomylno daje

zawsze pewniejsz rkojmi korzyci, zwaszcza w takim

momencie, f^dy przewaga jest po stronie wspaniaomyl-

nych. Nawet najwiksze szczcie, sprzyjajce jakiemu
rzdowi, nie zapewni mu bezpieczestwa na przyszo,
a zamiast niezadowolonej i nieyczliwej ludnoci w nad-

granicznych prowincyach, lepiej mie tam szczliwych,

wiernych poddanych, którzy bd przedmurzem Rosyia.

Na razie zatem: yiic - nic oprócz powsciL^nicia represyi

w polskich truberniach, prócz ciseg-o wymiaru sprawie-

dliwoci, zrównania podatkowych ciarów, ubezpieczenia

funduszów edukacyjnych i t. p.; wreszcie monaby w Wil-

nie utworzy najwyszy trybuna apelacyjny dla tych omiu
gubernii, z pominiciem petersburskich instancyi, to spra-

wioby dobry efekt. A jeli Aleksander zwyciy Napo-

leona, wtedy bdzie p(jra pomyle — choby i o Wiel-

kiem Ksistwie Litewskiem *'"'...

1*0 odczytaniu tego memoryau, wspomina Czartoryski,

/ Empcrntr mail un reyani seiere et lixe qui rappelait

les y(ux lKi(/(trfls (piil ucnit a rópotfue d\4it8terUtz: sa

ContrtuiHcr rtdit plrinr (iuhaltcmcu vt de decourdycinetU.

Mia podobno wraenie, e uprzyjaciel modoci« ucieka

z toncejTo okrtu. W anie kuryer paryski przywióz wia-

domoci, e córka sprzymierzeca z pod Austerlitz przy-

bya do Parya i jest ju Cesarz)w Francuzów; pod nie-

zwietrzaem wraeniem przeszon>cznych pogosek, moe
Carowi ukazao si widmo którego z arcyksit w ko-

ronie Jagiellonów.
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Z czem zatem ks. Adam przyby do Petersburga po

wojnie 1809 roku, jeli tym memoryaem mia zakoczy
pobyt w stolicy ? Pocó w jesieni wznawia dyskusy

o swej »idei((, aby na wiosn doradza jej odroczenie ad

calendas graecas — a do pogromu Napoleona? Nie darmo

tyle miesicy bywa w petersburskich salonach. Wówczas,

pod koniec 1809 roku, stary Rumiancow w poufaej roz-

mowie z francuskim ambasadorem tumaczy mu tajemnic

Samodzierawia. Cest d tort que Von suppose d Vautocrate

la pleine et parfaite independance de ses decisions — mó-

wa rosyjski kanclerz — illimite en droit, son pouvoir doit

en fait tenir compte de Fopinion mondaine, e^ dans une

certaine mesure, gouverner avec elle; U en resulte pour la

Russie une form de gouvernenient tres particuliere: c'est

le despotisme temper par les salons ^l Ks. Adam wywióz
z tych salonów wraenie, e Aleksander musi stan do

walki z Napoleonem, albo, w razie duszego jeszcze wa-

hania, bdzie zmieciony, zniknie z widowni. Nie chcia

stawia wotarza przeciw otarzowi«, kiedy przed twórc
zamierzonej budowy tak niepewny, pospny otwiera si

horoskop. Przed trzema laty sam ksi Adam zapodni
myl Aleksandra ide Niemcewicza, planem autonomicznej

organizacyi omiu polskich gubernii; sam zamkn wów-
czas wasn myl polityczn w tych cianiejszych grani-

cach, zastosowanych do pooenia podczas pruskiej kam-

panii. Nie waha si budowa tego otarza, cho równo-

czenie Dbrowski z niedobitkami Legionów ofiarowali

do wzniesienia przeciwnego otarza polski or na kielnie,

polsk krew jako cement; nie odstrasza go skrupu: prze-

ciwko Dbrowskiemu postawi Kniaziewicza; sam przywo-

ywa go do Taurogów. Nie mówi, e za póno; krew

laa si pod Czarnowem, pod Putuskiem, pod Eylau —
on nie ostrzega przed »niekorzystnem wraeniem spó-

nionej akcyi«, sam do niej najarliwiej przykada rk, nie

szczdzc najosobliwszych pomysów, jakby Litwinów

i Woyniaków skupi przy Aleksandrze przeciw »Bona-
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parternua. A mia za sob wówczas gorzki zawód prze-

szego roku, lekkomylne rozbicie puawskich planów. Te-

raz, gdy Aleksander sam podejmowa plan Niemcewicza—
Czartoryski odradza. Zachwiaa siQ widocznie wiara w Ce-

sarza; nie tyle moe nawet w jego osobisty charakter,

w warto jego sów, postanowie — pod tym wzgl<jdem

do tylu dawniejszych rozczarowa nic chyba nir przybyo

nowcLTo; straci [)opr()Stu wiarcj w Aleksandra, w jego

gwiazd*; i przyszo. A zarazem uroso w ksit^ciu Adamie
poczucie odpowiedzialnoci, odkd Puawy znalazy si
w granicach Ksistwa Warszawskiego. Po roku liS09,

w przededniu nowej wojny, nie potrafi zdoby si na od-

watr, t*by wznowi i rzuci w naród wasne, dawniejsze

haso: oz Kosy!«. Nie darmo odgos niedalekiej tradycyi

odezwa si w fragmencie dramatu Mickiewicza:

Ksita Czartoryscy, eby zaprowadzi
licfonny i siostrzeca na tronie posadzi,

Zawezwali pomocy Iinperalorowej ...

To te s;id potomnoci spad na nich surowy . .

.

\.

»Je'>,eli kiedy przyjdzie do tej ostatecznoci, niech Wa-
sza Cesarska Mo rozkae skonfiskowa moje majtki

a mnie samego rozstrzela, mniejsza o to, byleby, Najja-

niejszy Panie, odda mi sprawiedliwo, e byem zawsze

UH ijitUtid li()tnm(\ zawsze prawd mówii*m Waszej Ce-

sarskiej Moci i ni^dy (lo nie zwodziem...*.

Czartoryskiemu nie zabrako odwagi wypowiedzie te

sowa do Aleksandra w styczniu ISIO, jak w 21 lat potem

nie waha si podj)isa detronizacyi Mikoaja I, rzuci for-

tun na pastw konfiskaty. Nie mia jednak odwagi w r.

1831 objawi gono, publicznie, tych dwóch sów, które

powiedzia szeptem po podpisaniu aktu: a/gubilicie Pol-

8k!((. Moe podobna rozterka uczu i sdu trapia go ju
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W roku 1810, gdy pisa ów memorya przeciwko utwo-

rzeniu Wielkiego Ksistwa, i stwierdza sucho, e ju mi-

na pora urzeczywistnienia jego ))idei((; wszak sam przy-

znawa, e nie godzi si starga tej »drogocennej nitkiw,

na której moe wypadnie jeszcze kiedy przytwierdzi

kotwic ocalenia, jeeli Aleksander wyjdzie obronn rk
z krytycznej sytuacyi. W papieracli, w listach ks. Adama
niema adnego ladu, eby wuwierzy w Napoleona«. Zdo-

by przecie niedawno europejski rozgos, jako nieprzeje-

dnany przeciwnik ))Bonapartego«; by — jak sobie wyobra-

ali francuscy dyplomaci — ))zym duchem« Aleksandra;

upad jako ofiara autynapoleoskiej jego polityki. I w r.

1810 daleko byo Czartoryskiemu do nawrócenia; potga
Napoleona imponowaa mu wprawdzie wicej, ni przed

picioma laty, nie dostrzega w niej jednak przystani, do

której sprawa polska bezpiecznie moga zawin. Mimo to,

gdy przyblia si moment wyboru: z Rosy czy przeciw

Rosyi — powietrze petersburskie zaciyo mu nie do

zniesienia, rwa si do Puaw, do wnicocia w Puawach,
byle imienia »familii<( nie wiza z Rosy; bd co bd,
obóz patryotyczny, w znacznej, przygniatajcej wikszoci
wyczekiwa zbawienia od Napoleona. Ks. Adam wyjecha
z Petersburga pod koniec czerwca 1810, Nigdy tam ju
nie wróci, gdzie przesza mu caa modo, gdzie zapracowa
na imi europejskie i da pozna si wiatu wicej, ni
którykolwiek z ksit Czartoryskich, ni ks. August i ks.

Micha.

Rezerwa ks. Adama nie ochodzia bynajmniej Aleksan-

dra w jego zamysach wzgldem Wielkiego Ksistwa Li-

tewskiego; przeciwnie silniejszego daa mu bodca. Wszak
ojciec ks. Adama mia tytu feldmarszaka austryackiego,

zaywa po wszystkie czasy wielkiej wzitoci u wiede-
skiego dworu. Kiedy syn jego ucieka z Petersburga, po

lubie Napoleona z arcyksiniczk, pchno to spraw
Wielkiego Ksistwa na realniejsz drog, ni gdyby zaj
miejsce w nowej Radzie Pastwa i z entuzyazmem wzi



I'U/.KI> KONOKKMRM WIKDBHKIM 81

Hi do dziea. Idea Niemcewicza, odbudowanie Polski pod

tymczasow lirm Wielkiei^o Ksitjstwa, z stolic na razie

w Wilnie, któr w przyszoci przeniesie si do War-
szawy: to plan, w którym i Aleksander i nieodstpny

wówczas je^o powiernik, niedoszy reformator Rosyi, 8pe-

raski, widzieli zgodnie, weduj sów Speraskie^o, »nie

tylko korzy. ale bezwzgldn kr)nieczno« — nie okmo
pa tridam }><)hf/ no />a Howirrszinuoj nieohchodiinosi ^'^:

aby ubiedz Napoleona i dom Habsburski. Tylko Speraski
trwa w tem zapatrywaniu a do swe^o upadku; Car-

llamlet to przystpowa do dziea, to trapi si mylami,
czy ks. Adam nie mia susznoci: czy nie za póno? Od-

dzieli 0(1 Imperium polskie gubernie, utworzy z nich Wiel-

kie Ksistwo — kto wie czy nie... pour rEmjwreur

(TAutrichc? Polska Napoleska i Litwa Romanowów nie

stan przeciw sobie; Litwa, wyposaona odrbnym
bytem polity(;znym, z onierzem narodowym, uzbrojonym

przez Cara, przymknie do Polski Na[)oleoskiej, jeeli

zi Franciszka do Ksistwa Warszawskieij:o wcieli Ga-

licy, jeeli skleci takie krcWestwo i stryja ony oLrosi

polskim królem. Moe z tem czeka tylko na wykonanie
piani)w Aleksandra; jeli za Niemnem bdzie nie Kosya,

lecz Wielkie Ksistwo Litewskie, Habsburg w polskiej

koronie przyjdzie do gotowego. A na te wtpliwoci, na

icli spotgowanie, hamujce Monarci u wykonaniu za-

miarów wzgldem Wielkiego Ksistwa, wpyna zgubnie

r«/,erwa ks. Adama. Jake wierzy Litwinom? Sam Czar-

toryski odradza. U Hamletowskich natur nieraz to samo,

co jo pcha do dziaania, rozbudza wtpliwoci i wstrzy-

muje od czynu...

))Przekona<'* si, ile mona, dowodnie, jakie s rze-

czy wi.cie plany Napoleona w sprawie odbudowania Pol-

ski; ulepszy nad/.ór dyplomatyczny w Wiednm i w Pa-

ryu a ***— to rada Speraskiego. W tej myli, równoczenie

ze lubem Napoleona, wyprawiono do Wiednia zrcznego

dyplomat, dobrze obeznanego z Polsk i z polskiemi

Smolka, l 11 6
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sprawami, Dawida Alopeusa*). Mia przedewszystkiem son-

dowa teren na dworze austryackim, rozcign nad nim

»dyplomatyczny nadzór^, lepiej, nili to umia rosyjski

ambasador; w miar monoci, mia polecenie spróbowa

wicej, torowa drog do tajemnego porozumienia z Ro-

sy, wzbudzi u dworu wiedeskiego nadzieje, e Aleksan-

der gotów Austryi dopomóc do odzyskania utraconej

pozycyi nad Adryatykiem, we Woszech i nad Renem,

nawet do rozsdnego podziau interesów na pówyspie

bakaskim, z obopóln korzyci, w razie rozbioru Turcyi.

Byle Austrya zrezygnowaa z kompensat za Karpatami;

byle wiedeski dwór da rkojmi, e Rosyi w Polsce

nie wejdzie w drog; byle lojalnie uzna, e kwestya pol-

ska wchodzi wycznie w sfer rosyjskich interesów: Ro-

sya gotowa do wszelkich ustpstw, do gorliwego poparcia

Austryi na kadem polu, do zapewnienia, e w kwestyi

wschodniej, przylikwidacyiottomaskiego pastwa, Austrya

nietylko adnej nie dozna ujmy, ale przeciwnie zdobdzie

nowe, trwae podstawy rozwoju i znaczenia. Misya Alo-

peusa przyniosa zrazu obfitsze plony, ni po niej spodzie-

wano si w Petersburgu. Metternich, twórca zblienia

Austryi z Napoleonem, pracowa w Paryu nad utrwale-

niem dokonanego dziea, istotnie nie bez pewnego zezo-

wania w kierunku kwestyi polskiej; w jego nieobecnoci,

zabiegi Alopeusa znalazy tyle wdzicznego gruntu w wie-

deskiej kamaryli, e te Napoleona skania si coraz

bardziej do sekretnego ukadu z Rosy. Tak byo w wrze-

niu 1810. Ale Metternich, ostrzeony o tem niebezpie-

czestwie, wróci z Parya i jednem ciciem zniszczy

*) Alopeus mianowany by posem rosyjskim w Neapolu, w Wie-

dniu za zatrzyma si »po drodze«. Gdyby akcya nie udaa si lub

gdyby wykrya si przed Napoleonem, Aleksander móg si jej wy-

prze i zrzuci odpowiedzialno na Alopeusa, jakoby dziaa na

wasn rk. Rzeczywicie po powrocie Metternicha, odwoano Alo-

peusa; niedoszy pose przy neapolitaskim dworze nie dojecha do

Neapolu.
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mistern {)rz(jdzQ caej tej dworskodyplomatycznej intryi^''!'''*;

padziernikowe raporty z \Vi(?dnia do Petersburga stwier

dziy bezL^ranicznii zaleno Austryi od Francyi, zaryso-

way przed wzrokiem Aleksandra jeszcze wyraniej widmo
Habsburskiej kandydatury na tron wskrzeszonej Polski.

Tymczasem bowiem, na nowe nalei^ania rosyjskiej dy-

plomacyi o zatwierdzenie styczniowego traktatu, Napoleon

straci cierpliwo. Zawsze by gotów ratyfikowa traktat

z [)r()p()nowan.i zmian stylizacyi; na U[)ór Aleksandra co

do redakcyi pierwszego artykuu: Lr liOijdnmr de Polo-

y)ie ne sera jnmaLs Mabli — da po raz pierwszy ostr

odpowied, która na zawsze pogrzebaa ów traktat. Amba-
sador rosyjski popar swe nalegania draliwemi rekla-

macyami, w sprawie niepokojcycb pogosek o planaci od-

budowania Polski, z zapytaniem, co znaczy wieo wydana
broszura Ko.jtaja itp., itp. Onr pr^tcud la liwssie par nn

iel laufjagc'^ Ycid-ellc la f/nerrr? Pournoi ces plainUa

conhiHclles'^ PourqHO rc.s soupcotis inji(ricHX? La liHusie

vcut-clle me preparer asa dvfevUou'^ Je serai en fjuerre

arrc elle le jonr oh ellc frra la pa ix avec iAngleterre.

1'ak piorunujc notQ otrzyma Coulaincorut w odpowie-

dzi na reklamacye rosyjskiego kolegi. Zagodzi ton in-

strukcyi, komunikujc tre jej petersburskiemu gabine-

towi, musia jednak w jej ducbu uczyni przedstawienia.

»Nit» mog na mnie sitj skary — pisa Napoleon —
Nie cbcQ odbudowania Polski; nie cbc moich przezna-

czeii zakoczy w polskich piaskach. Je me dois d la

France et d sen interiHa, et je ne prendrai pas les armes

d nioins (pCon ne m'i/ force^ pitnr des intertUs etranyrrs

d mrs pruplcs... Ale nie mogcj sii; zobowiza, e chwyr<}

za broii przeciw niewinnym ludziom, którzy mi nie zro-

bili niufdy nic zego, suyli mi zawsze dobrze, okazywali

mi dobr wolej i wiole powitjcenia. W ich wasnym in-

teresie i w interesie Kosyi upominam ich cigle, eby
spokojnie si zachowali, wytrwali w posuszestwie,

mais je ne me dtk^larerai pas lenr rnnemi: nie powiem
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Francuzom: idcie przelewa krew, aby Polska zostaa

.« 61pod jarzmem Rosyi

Nigdy moe Napoleon nie okreli tak szczerze swo-

jego stanowiska; Car jednak widzia w tern owiadczeniu

zapowied odbudowania Polski austryackiemi rkoma.

Szczególny traf podnieci jego podejrzliwo. W lipcu ze-

rway si rokowania o zatwierdzenie styczniowego tra-

ktatu; wkrótce, 21 sierpnia, obrano nastpc szwedzkiego

tronu — francuskiego marszaka. Napoleona gniewa ten

niepotrzebny awans jego jeneraa; Aleksander nie wie-

rzy. Arcyksi na polskim, Bernadotte na szwedzkim

tronie, na czele bitnych, odwiecznych wrogów, którym

przed dwoma laty Rosya wydara trzeci cz Szwecyi:

to nic innego, jak koalicya przednich stray Napoleona —
spisek na zgub Rosyi. Jesie 1810 roku stawiaa ten ho-

roskop na zachmurzonym widnokrgu utrapie znkanego
monarchy, kóremu wzmagajce si wrzenie w petersbur-

skich salonach szarpao chore nerwy. Cete epoue est une

des plus delicates que faie eu a passer ii — pisa Cou-

laincourt o jesieni 1810 roku. Dziwi si nawet pogodzie

Aleksandra; wnajprzebieglejszy z Greków« gra dobrze

trudn rol^l Za to tem janiej rysoway si w jego myh
dwa miae, pokrewne plany, dla zniszczenia urojonego

zamachu na cao Rosyi, którego zdradziecki zamiar pod-

suwa sprzymierzecowi: dwa Wielkie Ksistwa, Finlandz-

kie i Litewskie — ten sam na obie strony rodek zjedna-

nia dwóch posterunków Napoleona, Szwedów, Polaków.

Na zewntrz trwa dalej sojusz, lecz obaj sprzymierzecy

oswajali si coraz wicej z koniecznoci zerwania. I Na-

poleon godzi si zwolna z myl o tej ostatecznoci:

draniony podejrzeniem, skargami Aleksandra bra je za

wstpne kroki do zwrotu w stron Anglii. Przed wy-

jazdem Metternicha z Parya, rzek do niego otwarcie:

Le jour oii je me verrai force de faire la guerre

d la Russie, faurai un allie puissant dans un roi de

Pologne . .

/'^
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Z kocem roku 1810 wojna wisiaa na wosku. Napo-

leon wcieli do Francyi niia/<ta l»an'/eatyckic' i ksifjstwo

oldenburskie, terytoryuiu dynasty i, Hpokrewnionej z rosyj-

skim domem panuj.icym. Zniewoli go do tych kroków

system kontynentalny, jodyny rodek zgnc^bienia Ant^lii,

zniweczenia jej handlu, zmuszenia do pokoju. Tymczasem
Aleksander oi^osi pamitny ukaz z 31 grudnia 1810; czy-

ni nim niebezpieczny wyom w systemie kontynentalnym,

krzyuj.jc wszystkie widoki sprzymierzeca, wbrew wy-

ranym zobowi.^zaniom tylyrkieiro traktatu^*. Na tle tej

sytuacyi obydwa plany, finlandzki i litewski, poszy w od-

wok(;; ij^roza blizkietro starcia domagaa siej innych, ener-

giczniejszych rodków *). Nie pora kleci wotarz przeciwko

otarzovvi«, Wielkie Ksicjstwo Litewskie, irdy wojna wy-

buchnie lada chwila. Aleksander, rwc siej do wojny, po-

') Znana ta i naleycie ju wyja.^niona faza planów Alck.sandra I.

w sprawie odbudowania Polski, opracowana by hi niedawno w dzie-

arh Yandala i Dubrowina; rnateryal do jej historyi zawarty jest

w korcspondoncyi Czartoryskic^tjo z Aloksandrom, kt<»ra Mazadc ogo-
si! w r. 1887. I>o. tu zatem przypninnio glownr inoinonta lej ko-

respondencyi: list Aleksandra z 6 stycznia n. st., odpowied Czarto-

ryskiego z 30 stycznia n. st., list Aleksandra z 12 lutego n. st, wre-

szcie sprawozdanie Czartoryskie^(» z kroków, przeilsiwzictych

w Warszawie, d. d. I*ulawy 12 marca 1811, me zamieszczone w pu-

bliUacyi Mazado'a, i w streszczeniu jedynie, z niektórymi wyjtkami
przytoczone w pracy Dubrowina (I*yccKa>i cTa|»iiHa, 1902, III. 461),

wedfiii: oryginahi w Archiwum wasnej kancelar\i J. C Moci w Pe-

tersl)ur^u. Wany ten dokument znamy w caoci z brulionu Ciarlo-

ryskie^o. Doniosloj^e jego polega na tern, o wanie to sprawozdanie

Czartoryskiego o pobycie w W arszawie zniewolio Aleksandra oslale-

lie do zaiiiecliaiiia zamierzonej akcyi zaczepnej. Czartoryski pisze:

-./(•, Je mc (lispos<us drjd u rendrp comitte a V. M. L de mon a^jonr

d VnrHoviey lors^ue fai recH ta letre tjuKite a dnign^ m'^cnrr e»

dat dn .'ii jnuvier... /V;>mw n recepion de cette derni^re tettrt, U
m'vn c<nUr encort' dniuiuttiye de ne pauroir dt^s a prfsent nntu*9tr^r

tl V. M. /. ties r/^^ll/^l^s• «/iii r^i)onden coniittt^tfmmt «i Sttn attente.

Je ne troure hen ti chanuer ni (\ retracter dans le contenn de ma
letlre pnredene... (z 8<) stycznia. Mazude II. 256—270). Wynika std.

e Oziirtoryski odbj powierzon sobie misj w W I

olrzymaniiMu listu Cesarza z 12 lutego, który zawier.i* ., j.i ..o



86 STUDYA I SZKICJfl

wzi myl bezzwocznego wskrzeszenia Polski, w nadziei,

e przez to na swoj stron przecignie Ksistwo Warsza-

wskie, a przez odstpstwo Polski porwie za sob Niem-

ców. Przez chwil »los Europy by w rku 50.000 onie-
rzy Ksistwa« — temi sowami okrela Yandal przelotne

pooenie w pierwszych miesicach 1811 r. To by bowiem
warunek, nieodzowny warunek zaczepnej akcyi Aleksan-

dra. Tant que je ne puis etre sur de la cooperation des

Polonais, je suis decide a ne pas commencer la guerre

avec la France — pisa do Czartoryskiego 12 lutego ^^

Ofiarow^a odbudowanie Polski w przedrozbiorowych gra-

nicach, z przyczeniem Galicyi, za któr chcia da u-
stryi cz Wooszczyzny; z konstytucy i z wojskiem

polskiem. da jednak rkojmi, pewnych i niezawodnych,

e Ksistwo stanie przy nim i pójdzie z nim niezwocznie

przeciw Napoleonowi. Plan miay, moe nawet awantur-

niczy; to pewne, e Aleksander tym razem szczerze i bez

ubocznych myli zmierza do wykonania takiego planu;

e misya, jak w Warszawie powierzy Czartoryskiemu,

nie bya obliczona na baamucenie Polaków. Jest na to

dowód w krokach dyplomatycznych, jakie wspóczenie
rozpocz w Wiedniu, proponujc zawczasu cesy Galicyi

za kompensaty na pówyspie bakaskim. Czy kto inny

ni ks. Adam byby potrafi wywiza si z takiej misyi?

Nikomu chyba nie udaoby si roznieci w Ksistwie za-

rzewia powszechnego poaru, w którym mia spon
gmach Napoleoskiej potgi, tlejcy zwolna na przeciw-

legym kocu, w Hiszpanii. Mimo rozgoryczenia, jakie

wzrastao w Ksistwie, mimo nccych pokus, honor o-
nierza, którego »Bonaparte uczy zwycia« — wojskowy
honor byby si opar wszelkim przyntom politycznej

sformuowany program odbudowania Polski, e zatem dziaa w War-
szawie pod wraeniem pierwszego listu (z 6 stycznia), gdzie nie byo
tak pozytywnych i dokadnie okrelonych zobowiza. W do do-

kadnem zreszt streszczeniu Dubrowina opuszczono kilka wanych
ustpów, które powyej uwydatniamy.

I
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rachuby, p<')ki Napoleon nie zdepta ostatniej iskry nadziei

i wiary w Francy. To pewne jednak, e ks. Adam, w u-

sposobieniu. w jakienn pó roku tennu wyjecha z Petere-

hurt^a, odstcjpca wasnej »ideio, by nieszczególnym or-
downikiem zamysów Aleksandra, zym wykonawc li-

zkiej roboty; jeli wrcz nie odmówi, to tylko z przezor-

noci, eby do reszty Aleksandra nie zraa. Donoszc
Cesarzowi, e w adnym razie nie moe liczy na War-
szawiaków, dodaje szczerze, naiwnie niemal: Len choses

ch(Ui(jcraicnt du tou a ou, .si Napoleon email a tnourir:

comme Ic charnte timl a sa pcrsonne, ii cessnail avcc lui.

To skaniao u:o irównie do utrzymania wtej, rwcej
si »nitki« stosunków z Aleksandrem, cho równoczenie
|)ri)<i o dymisy, twierdzc, e w danym razie mógby
nierównie wicej na co si przyda, jeli nie bdzie zaj-

mowa w liosyi urzdowej pozycyi. Po takiem liichtm

arerlmm, Aleksander nie móg zbudowa si frazesami,

jakoby w Ksistwie istniao jak najl(»psze dla niego uspo-

8obi(»nie — nawet al, e zaniecha przed laty planów
odbudowania Polski, gdy bya po tt»mu pora. W ówcze-

snem pooeniu naiwn chyba wydaa mu si rada Czar-

toryskiego, moe nawet zoliw, eby próbowa porozu-

mienia z Napoleonem, eby mu proponowa odbudowanie
polski w wieczystej unii z Rosy, pod naciskiem pogróki,

e inaczej zerwie przymierze, zniszczy system kontynen-

talrjy. .h*/li zamiast ))pewnoci« wspódziaania wojsk

Ksistwa przeciw Napoleonowi, za cen wskrzeszenia

Polski, obiecywa powolny rozwój sympatyi dla osobistych

zalet Aleksandra, dnu (jer me ni pounail se deielopper^

'/. czasem, w pomylnych okolicznociach — dziwnym wy-

da si Cesarzowi apel, zachcajcy do wykonania planu

w razie wybuchu wojny. Daus le cas ne Yotre Majenie

Ji(i/edl (i propos de rompre avec la France oit q%iElle ftU

forcee se defeudre, dbs que la guerre commencera, ii

pitraitritit eoneeuahle de procMer fi VexecHliou da plan

de Yolre Majenie ' Imperiale el de proclamer la Polotjne
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SOUS les conditions les plus atrayantes, dans le moment

qui, vti les circonsances d'alors^ sera juge le plus propice^

et nommement aussitót que la marche des troupes russes

Vous aurait mis en possession du Duche et de la ville de

Varsovie... Innemi sowy: jeli Ksistwo Warszawskie nie

zdoa oprze si sile rosyjskiego ora, jeli Napoleon je

opuci, jak w r. 1809 — wówczas niech Aleksander ogosi

wskrzeszenie Polski pod swojem berem.

Tak pisa Czartoryski po powrocie z Warszawy, gdzie

mia wybada teren dla zamierzonej akcyi Aleksandra,

po rozmowach z ks. Józefem i z warszawskimi mami
stanu, 12 marca 1811. List ten doszed do Petersburga

równoczenie mniej wicej z listem Napoleona, datowa-

nym 28 lutego, który z Parya przywióz Czerniszew, ad-

jutant Aleksandra, na zwiady tam wysany przed paru

miesicami ^^. Serdeczny, sentymentalny niemal list »sprzy-

mierzeca«, z akcentami jakoby zawiedzionej mioci,

z czuymi wyrzutami i wyrazem nadziei, e sojusz Fran-

cyi z Rosy przetrwa prób zbytecznych nieporozumie:

ten list Napoleona uatwi Aleksandrowi przeknicie

gorzkiej cho ocukrzonej piguki z Puaw. Widzia, e
wojna nie wybuchnie na wiosn, jeli sam nie rozpocznie

zaczepnej akcyi; po licie Czartoryskiego poegna si

z jej zamiarem. Równoczenie nadeszy z Parya propo-

zycye w sprawie konwencyi handlowej z Francy, dla

zagodzenia nastpstw ukazu z 31 grudnia; by to te
w kadym razie znak, e Napoleon radby co najmniej

odwlec nieuniknione starcie. Znów wic wrócia pora za-

j si projektami obydwu Wielkich Ksistw, Finlandz-

kiego i Litewskiego. Odkd z wiosn r. 1811 pooenie

o tyle si rozjanio, e Aleksander zaniecha zaczepnej

akcyi, a móg liczy na pokój do przyszej wiosny, do
byo znowu niezbdnego czasu, eby oba projekta przy-

wie do skutku. Wród uzbroje, nie ustajcych po je-

dnej i drugiej stronie, organizacya kresów rosyjskiego
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Imperium, na pónocy i na zachod/ie, motaa Ko.syi doMlar

czy najskuteczniejs/oj broni w rozprawie z Napoleonem.

Czas naj^li jednak. Z rozpoLTodzeniom widnokrcjtru od

strony Francy i, clnnurzyo 8i(j od Wirdiiia. WaMnu* na

gruncie polskiej kwestyi naprcjenie stosunków midzy
dworem wiedeskim a petersburskim ostr przybrao po-

sta, pod dziaaniom rosncej podejrzliwoci^ bez istotnej

podstawy. Metternicb, pomny zamysów Aleksandra prz<*d

austerlick kampani*-), podejrzywa go teraz, e niespo-

dzianie rzuci si(i na Oalicy, jak w r. 1H05 gotowa za-

mach na polskie prowincye Prus. Wiedeska kamaryla,

zavvsz(^ przychylna porozumieniu z Kosy, miaa niebez

piocznego wroga w arcyksiijciu Karolu, a ju od njku 1809

wietrzono w nim kandydata do polskiej konuiy. Dzielny,

rycerski zwycicjsca z pod Aspern, przejednany zupenie

ze zwycisc z pod Wagram, by niezomnym filarem

przymierza z Napoleonem: próno starano si zwiza
znakomitego wodza z dworem rosyjskim przez plan ma-
estwa z siostr Carowej Klbiety ''••'•. By to wanie ów
moment, kiedy Speraski radzi podwoi czujno rosyj-

skiej dyplomacyi w Wiedniu; W ielkie Ksicjstwo Litewskie

miao sta si atutem w grze z llabsburirami o tron Pia-

stów i Jatrielonów, antenatów zwyciscy z pod Wagram.
Nie chybia \vres/ci(^ wraenia w takich okolicznociach

zmiana opinii ks. Adama o autoncunii I..itwy. W tym sa-

mym licie z 12 marca, który rozwia marzenie Cara co

do postawy Ksistwa w starciu z Napoleonem, Czarto-

ryski, jakby powraca na stairnwisko z r. 1806/7, nie

szczdzi mu zachty w sprawie autonomicznej organi-

zacyi opolskich Lrul)ernii«, wbrew opinii, jak by wypo-

wiedzia w kwietniu przeszego roku 'Jeli Wasza Ce-

sarska Mo nie rozpocznie zaczepnych kroków, warli^by

teraz korzysta z czasu i, e tak si wyra, pokokieto-

wa nietylko z mieszkacami polskich i^ubernn. ale szcze-

gólni(» z Ksistwem Warszawskiem (sr mrttir en roiiurt

ierir). .In tu r(>/«'«</.'i ^ie wie4f* n askawein przyjciu.
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jakiesro litewscy obywatele doznali niedawno u Waszej

Cesarskiej Moci, a to nie pozostanie bez wpywu na cay

nastrój umysów w Ksistwie. Silne wraenie sprawia tu

zwaszcza wszystko, co tyczy si pomylnego pooenia
polskich gubernii i narodowej ichsamoistnoci«^l
Taki zwrot w ocenieniu tego samego planu, który ks.

Adam przed rokiem nazwa niewczesnym »pórodkiem«,

by. bd co bd, godzien uwagi, jako echo opinii po-

wanych, wpywowych warszawskich kó.

Co prawda, z tak zmian opinii w wikszej harmonii

byby powrót ks. Adama do Petersburga, ni proba o dy-

misy i — niewczesny projekt podróy do Szwajcaryi

w towarzystwie siostry. L'avenir est si incertain et les

evenements ont un cours si precipite que je ne saurais

pas ne desirer ma demission; cette formatite ne changera

rien a mes rapports et a mon devouement pour Yotre Ma-
jeste Imperiale, et pourra ou me sauver des cruels emhar-

ras Oli me rendre plus capable d'etre utile a Votre cause...

Ten frazes nie móg Aleksandrowi zastpi jedynego czo-

wieka, bez którego trudno byo si obej na wiosn roku

1811, jeli myla na seryo przystpi do zamierzonego

dziea. Susznie ostrzega go Czartoryski, eby unika

wspópracownictwa ludzi, którzy nie maj miru w pol-

skiem spoeczestwie; w tym samym licie, w którym tak

natarczywie prosi o dymisy, ostrzega zwaszcza — i su-

sznie — przed Michaem Ogiskim. Powodzenie zamierzo-

nego dziea zaleao niezmiernie od reputacyi czowieka

czy liczniejszego grona, któreby w owej chwili stano
przy Aleksandrze, dajc swoj przeszoci i charakterem

pewn rkojmi, e to nie nowe wydanie Targowicy.

Tak rkojmi byo nazwisko Czartoryskich, po Sejmie

Czteroletnim, po powstaniu Kociuszki. Pomyli si móg
kady; na pamici Augusta, Michaa Czartoryskich nie ci-

yo nic wicej oprócz omyki, w opinii pokolenia Wiel-

kiego Sejmu. Gdy ks. Adam z pomoc Niemcewicza stara

si skupi Litw przy Aleksandrze, stronnicy Napoleona
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gotowali powstanie, alo nio i^mieli miotad zarzutów, e
(l/iaa w subie Cara, dla rantr, orderów, dla interesu;

jei^o nazwisko i osobiste zasugi w wileskiej kuratoryi

byy tarcz tej akcyi wobec takich pr)dejrzer'i. Brako tej

tarczy po piciu latach; to samo nioufo ju sprawie szko*

dzi. Nifchby jeszcze podj j jaki epigon Tartrowicy, se-

nator czy kainerjunkier, byaby to robota pour lEmpe-

reur des Frunrais: zamiast zjedna, pozyska Litw
i Woy, odwróciaby serca w stron Napoleona. Aleksan-

der czu to instynktem, cho mao zna stosunki w pol-

skich Tuberniach. Nie mót^ pozby si obaw, e Litwa

, wszystko przyjmie, z niczego nie skwituje* — jak po-

wiedziano po pidziesiciu latach. Potrzebowa cznw ieka,

któremu sam \\\()\i\ ufa a liczy najto wzito w kraju.

O Iliskim, StroynowsUim, Worcellu, rosyjskich senato-

rach kreacyi Pawa I, nigdy — zdaje si — nie pomy-

la. Opuszczony przez ksicia Adama, w ul)iegym roku

zwierzy si z swych zamiarów czwartemu senatorowi,

Sewerynowi Potockiemu*): nazwisko i pozycya Potockich

•) Seweryn Potocki, syn Józefa, krajczogo w. kor, nalea rów-

nie do nielicznego turonu rosyjskich senator)W I^olaków. W poczt-

kach rzdów Aleksandra I zdohyl sobie pewien rozgloa energiczn

opozycy w Senacie przeciw ukazijwi z 5 17 grudnia o 12-leUiiej

slu/biu unter-oticorów szlacheckiego pochodzenia, którzy nie donlu-

yli sij^ obor-oficerskiego stopnia. Seweryn Potocki wytkn w tym

ukazie naruszenie zasadniczych praw rosyjskiej szlachty i |" • "'!il

za sob wit^kszu.^^ Senatu. U/eez nabraa wi«;kszego znat :ia

Uo ówczesnej podziemnej walki o prawa Senatu, który tem lazdro-

niej gotów by strzec swoich przywilejów, im wyrainiej mo<ly mo-
narcha zmierza do ich ukn')cenia, wi<lzc w Sonacie jr<!n^ z gl«»w-

nvch zap<'»r zamierzonej reformy. Pierawin donuis 1'esarowi, ic

ify Senat stan przeciw niemu: Aleksander poblad, uuystawiisy

tu doniesienie. Jakkolwiek wniosek Seweryna 1' y dal

pocz.itfk te) akcyi, odwouje siQ do »ducha noNv i. /•-

rf(>i.s-/M'/>ririateo te tricArar/M, sama akcyu skientw.k pnu*-

w planom Aleksandra, bya wyrazem wrogich jogo reformom d-
noci Senatu, u wobec togo moga wyrobi I mu po«\cy
w koach subowej oligarchii. Minister /.awadow^M u sraa «i^ o S«-
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a take pewien rozgos, jakiego pan Seweryn naby w Se-

nacie, w koach stoecznej oligarchii subowej, wszystko

to wyróniao go midzy Polakami, zblionymi do Dworu.

W listopadzie 1810, gdy ks. Adam zakopa si w Pua-

wach, zdegradowany na dobrowoln ))nico«, jeden z taj-

nych ajentów Napoleona donosi do Parya, e dwaj bra-

cia Potoccy, Jan i Seweryn, opracowuj z polecenia Ce-

sarza projekt autonomicznej organizacyi ziem polskich pod

rosyjskim zaborem: c^es le retahlissement du Boyaume
de Pologne avec son independance, ses privileges^ mais

nni d rEmpire de Russie d perpeuite\ comme Tltalie

Vest momentanement d la France ^^. Moe kto jednak

ostrzeg Aleksandra, e Seweryn Potocki nie bdzie dobr
firm dla tego przedsiwzicia: po wznowieniu projektu,

z wiosn r. 1811, nic ju o nim nie sycha; raz tylko,

w jednym raporcie Speraskiego, napotyka si wzmiank,
e Potocki uoy list wpywowych osobistoci, które na-

leao powoa do narad nad projektem.

Mimo przestróg ks. Adama, Aleksander znalaz nare-

szcie w Michale Kleofasie Ogiskim nieodzownego ma
zaufania. By to take senator, ale wieej kreacyi, dopiero

w ubiegym roku, po odjedzie Czartoryskiego, zaszczy-

cony godnoci Tajnego Radcy i senatora, moe ju nie

bez myli, e w braku kogo lepszego wypeni po nim

próni. W kadym razie Ogiski mia po temu poniekd

werynie Potockim, wspominajc o tym epizodzie: graf S. P., jesscse

nie ohriisiewszij — »jeszcze wówczas nie zrusyfikowany*. Historya

dwóch synów Kraj czego Koronnego stanowi rzeczywicie charakte-

rystyczny przyczynek do ówczesnego rozdziau opinii politycznych

w obrbie tej samej rodziny. Syn Seweryna, Leon hr. Potocki, zwizany
cile z dworem rosyjskim, upatrzony chwilowo w r. 1820, wobec
projektowanych naówczas zmian, na ministra Sekretarza Stanu Kró-

lestwa Polskiego, oeni si z Rosyank, hr. Goowinówn. Brat Se-

weryna za, Jan, protoplasta acuckiej i krzeszowickiej linii, nie-

pospolity badacz staroytnoci sowiaskich, trzyma si zdaa od y-
cia publicznego (um. 1815), a synowie jego byli oficerami Napoleo-
skimi. Por. IIlH.;i,-;ep'B, HMn. A.^eKcaH;i;p'B IlepBBiH, II. 100 nn.
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\vi(;coj warunków od Potockioiro lub innych dworskich

lii^ur z epoki Pawa: szczyci Hic; aureol przeladowania,

niegdy pose O/teroletniri^o Sejmu do Ilollandyi i Ani^Hii,

by czynny w Kociuszkowskiem powstaniu, Katarzyna

skonfiskowaa mu olbrzymi majtek; emigrant, ajent dy-

plomatyczny polskiej emigracyi w Stambule, organizator

Legionów na Wooszczynie, mia za Pawa wzbroniony

powrót do kraju, doczeka si(j amnestyi dopiero pod Ale-

ksandrem. I jego imi wprawdzie zwizao »i z Targo-

wic; od niej otrzyma wielkie podskarbstwo litewskie.

Byo to ju co wi(jcej, ni prosty akces do konfederacyi,

którym tylu nieposzlakowanych patryotów ratowao si
w r. 171)3: cos, co moAe w rok potem pchno go do czyn-

net^o udziau w powstaniu, nie tyle — jak twierdzono —
z zapau i przekonania, co ze strachu przed losfni hetmana

Kossakowskiego. Bd co bd jednak konfiskata kolosal-

nej fortuny i |)icioletnia tuaczka po upadku powstania,

stary od dawna pitno Targowicy z pamici Podskar-

biego: pitno o tyle lejsze, e podda mu si niechtnie,

dla ratowania majtku od sekwestru, na który ju w rok

potem nie byo adnej rady - |)o stunneniu powstania.

Za powrotem z wygnania odzyska czstk utraconej for-

tuny; bya to »aska«, ))ws[)aniaomylno(io Cesarza Ale-

ksandra. Szczerze podobno i zgodnie z prawd — co nie

zawsze da si powiedzie o jego pamitnikach — twier-

dzi, e pragn tylko spokoju, w dali od gwaru publi-

cznego ycia, / którego wyniós tyle bolesnych wspom-

nie. Mia wówczas, w r. 1802, 37 lat; wanie rozwiód

•: z on, zaczyna nowe ycie powtórnem oenieniem
/. nadobn, mod Woszk; tskni do uywania sporej

fortuny, jaka mu pozostaa, dziki cesarskiej asce, cho<5

nie bardzo starczya na zbytki wielkiego pana o gustach

jednoczcych stare tradycye litewskiego magnata z wy-

kwintiiemi nawyknieniami pobytu zagranic. Inteligentny,

bystry sy bary ta, zapalony melonum, urzdzi ponad mo-

no(- ws[)ania rezydMicy w Zielecach, Jedno z tych
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wielkich ognisk gnunego uywania na Litwie pierwszych

lat Aleksandra, od których po caym kraju— wraz z pro-

mieniami wyszej kultury, z bladem wspomnieniem da-

wnych tradycyi — rozchodzio si przejednanie z nieuba-

ofanym losem. Na Litwie y spokojnie, nie nkali go wie-

rzyciele z dawniejszych czasów, bo nie mogli dokucza,

majc jedynie regres do nowych wacicieli rozszarpanej

fortuny; za to, nie móg si pokazywa zrazu w pruskim

zaborze, póniej w Ksistwie Warszawskiem, z powodu
nierozwikanych interesów z epoki przedrozbiorowej. To

potgowao w nim jeszcze wstrt prawego Litwina do

Kodeksu Napoleona. By zreszt osobistym nieprzyjacie-

lem ))obywatela Bonapartego« z r. 1796; nowe ycie, nie-

zgorsze, zawdzicza Aleksandrowi ^^. Nie bez talentów

i dobrej woli — charakter, jakich wiele, zwaszcza u lu-

dzi z czasów Stanisawa Augusta.

Ogiski przyby do Petersburga 19 kwietnia 1811, po

duszym, kilkomiesicznym pobycie w Paryu. W par
dni po przyjedzie, 22-go by zaproszony na obiad do Ce-

sarza i mia z nim konferency, która si przecigna do

pótrzeci godziny '^ Trudno przypuci, eby nie wiedzia

o jakich planach Cesarza w sprawie autonomicznej or-

ganizacyi polskich gubernii. Pogoski o tych zamiarach

Aleksandra kryy ju od paru miesicy w Warszawie

i w Paryu; Czartoryskiemu nawet donoszono z Parya,

e Ogiski odzywa si tam nieostronie o tym przedmio-

cie "^i. Gdy wic sam Cesarz zacz rozmow o kwestyi

polskiej, Ogiski móg przypuszcza, e trafi w myl Mo-

narchy, jeli poruszy projekt odrbnej organizacyi Litwy

i ziem zabranych, jakgdyby nic nie wiedzia o planach Ale-

ksandra. I Cesarz odgad, co pana Podskarbiego omielio do

przedstawienia tego projektu: Je suis tres charme que nos

idees se ronconren ; U y a deja six mois que je m^oc-

cupe d'un travail qui est dans le sens de celni que vous

me proposez... Przed poegnaniem prosi go o spisanie

wypowiedzianych uwag, rczc za sekret; U m'assura que
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celtr (Mmardic nc- pourra mr cfjmpromritre — piszt* \s j.a-

mitjtrnkach Otciski — c(ir ii conscnrrfii daus non rahi-

net louH len ren.sciynemcuts qit(' je lut donneraitt.

Nio wspomina, czy Aleksander nawzajem domaga si
dyskrccyi. Mo/e nic, moe spuci si pod lym wz^Ht^dt-m

na jego takt i roztropno. Niedawno przecie doszed Ce-

sarza list ks. Adama z rad, rby nie zaniedbywa »ko-

kielowAnia« nietylko z Polakami rosyjskiego zaboru, ale

szczególnie z opini Ksistwa, niezmiernie czu na wszy-

stko, co dzieje si za Niemnem, co tam si przyL^ntowuje

Zbyt cisa tajemnica nio bya zatem wcale w widokacb

Al«'ksandra. OLnski wtajemniczy odrazu dwócb modych
przyjació z Litwy, I^ubeckiero i Kazimierza IMatera, i po-

zyska w nich dzielnych wspcpracowników; obydwaj ju
od utrudnia bawili w Petersburgu, Lubecki jako delegat

grodzieskiego obywatelstwa*), Plater, »modszy brat Xa-

*) W ówczftsncm polo/.cnm sam fakt wysiania dcpulacyi do Ce-

sarza nio by bez pc^win-^^o znaczenia politycznego, jakkolwiek cel

jej tyczy si niemal wycznie ekonomicznych interesów gubcrnii.

W Uosyi bya to rzecz zupenie nicpraktykowana; na Litwie zaii krok

taki w r. 1810 nie by pozbawiony politycznego zabarwienia, p<»ti •

wa czy si(^' z wiernopoddaczym hodem wzgl«Mlom Monarch\, u' >

szlachta litewska wystawiona bya na podejrzenie (co do znaczn«j

C2f;ci uzasadnione), i.c wyczekuje z uprai^nienioin wojny, aby pof-
'• si z Napoleonem. Pierwszy krok uczynia - '

"

"

^

mii, za tym przykadem posza grodzieska. ^ ..,<... j... »...;-

Mskiej di'putacyi wiadczy wyranie o w;|lpliwociach poIil\cznej

natury, wobec których niewiele brakowao, >.eby uchwaa o wystaniu

itaryi pozostaa niewykonana. Szlachta grodzieska, w;
<» wprzcul pozwolenie z 1'etersburj^a, uchwali!:* • '

"'

• > sierpnia wysa deputacy do ('esarza, a na i .

wyi)raa Koniuszego Lit. Grabowskiego, pukownika Antoniego l«ach-

ie^o i Itdulowskieiro. (trat>owski jednak nie przyj wyboru, cxy

V. / po pewnym naniNle uch}li su; ol tej funkcyi, W)>ec ojtego p<>

8 miesij^cach obrano, na jegt) miejsce, pierwsiym lU-le^alein Lai-

ckiego, wówczas powiatowego grodsii*skieffo marsiaka. Nie Wt
tnaczenia zapewne bya przeszkoila. jnk;i dt ' n.i

sumyin wstt^pie. Jenera-i;ul'ernator wileijs' • "

chcia da jej pozwolenia na wyjax»l do 1
; , »
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werego«, jak sam stale nazywa si w swoich listach, po-

mao-a mu w interesach. Zwolna rozszerzao si kóko
))wtajemniczonych<(. Najwicej wstrzemiliwoci zacho-

wywano wobec senatorów Polaków. Iliskiego, Worcella,

mniej podobno w stosunku do dwóch braci Stroynowskich,

biskupa i Podkomorzego. Wszelka robota z wspóudzia-

em tych dygnitarzy, odznaczonych carskiemi askami,

przybraaby pewien przysmak, który móg jej zaszkodzi

w kraju. atwiej otwieray si serca i usta przed Pola-

kami, którzy z Litwy, z Woynia przyjedali do Peters-

burga; w ich liczbie by pukownik Stefan Grabowski,

mny wódz litewskiego powstania w r. 1794, wizie
stanu za Katarzyny — póniej w r. 1812 jenera Napole-

oskiej armii, wreszcie minister Sekretarz Stanu po kon-

gresie wiedeskim. Dwaj modzi Lubomirscy weszli do

tego kóka. Konstanty i Kazimierz; w kadym razie Ka-

przedmiocie nie otrzyma wyranej wskazówki, »poniewa ju tyle

czasu mino od danego poprzednio (zasadniczego) pozwolenia*. Fakt

to bardzo charakterystyczny: w ówczesnej sytuacyi, co byo po-
danem w sierpniu, mogo by zupenie niedogodne w grudniu. Wo-
bec tego — czytamy w sprawozdaniu Lubeckiego — »zdawao si

by pierwszemu czonkowi Delegacyi potrzebnem, dla dogodzenia y-
czeniu wspóobywateli z winn dla zwierzchnoci ulegoci, odpra-

wi si w charakterze partykularnej osoby do stolicy. Poszed za tym

przykadem JW. Rdutowski, przeciwnie JW. Lachnicki rozumia by
powinnoci swoj w Grodnie rezolucyi oczekiwa rzdowej . ..« W Pe-

tersburgu Lubecki i Rdutowski zastali pomyln rezolucy ministra

Policyi. Po kilku tygodniach jednak Rdutowski — czy nie pod na-

ciskiem opinii pewnej czci obywatelstwa? — »prosi Najjaniej-

szego Pana o powtórzenie pozwolenia raz danego, aby si Delego-

wani na niepotrzebne nie wystawiali wydatki i w tym zamiarze uzy-

ska wolno powrócenia do domu«. W ten sposób Lubecki zosta

sam w Petersburgu (Arch. szczucz A/3). Wida zatem, e » pozwo-

lenie", które Lubecki i lidutowski zastali w Petersburgu, nie wzbra-
niao Delegacyi przyjazdu, zawierao jednak oryginaln rad, »aby

si Delegowani na niepotrzebne nie wystawiali wydatki*. Taka rada

moga by albo osobistym pomysem ministra Policyi, Bekleszewa,

albo te moe wynika z chwilowej sytuacyi w listopadzie i w gru-

dniu 1810; ob. wyej str. 86.
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zimicrz Lubomirski nalea do najbliej wtajemniczonych,

Lubcckiego rówienik i sordec/ny przyjaciel, bystry, go-

r.jcy. mody czowiek wielkich nadziei, które niebawem
przedwczesna mierd zniweczya"*. Jemu powierzy na-

wet Cesarz w l«'cie 1811 tajn.'} misy do Szwecyi i do

Londynu; dowód wyjtkowego zaufania, w momencie, gdy

na zewntrz trwa jeszcze nienaruszony sojusz z Napo-

leonem, a on sam go wystawia na ostateczn prób, -
dajc od sprzymierzeca zastosowania morderczych rod-

ków przeciw angielskiemu handlowi. oZ Angli« czy •prze-

ciw Angliia — Car musia wybra,j si jednego z dwojga,

jak Polakom przyszo wybiera midzy dwoma hasami:

»z Rosy« czy oprzeciw Kosyi<«.

Mody Lubecki nie waha si w tym wyborze. By Sta-

nisawa Niemcewicza uczniem; pod jego kierunkiem sta-

wia pierwsze kroki w zawodzi(» obywatelskim. Niemce-

wicz, pierwsza powaga w grodzieskich stronach, wy kie-

rowa go na delegata gubernii do Monarchy, teraz torowa
modemu ksiciu drog do pierwszego urzdu na szla-

checkich wyborach. Przed piciu laty, gdy na Litwie

Niemcewicz z ks. Adamem podnieli haso »z Kosyt,

28-letni ucze Niemcewicza nie móg jeszcze w tej akcyi

odegra wanej roli, stan jednak w szeregu zwolenników

»idei ks. Adama« i pozosta jej wiernym do koca ycia.

Midzy szeregowcami by niezawodnie najtsz gow;
std szybki postp, niezwyky, jak na modego, z obcych

stron przybyego obywatela, po szczeblach urzdniczej hie-

rarchii / wyborów, pod skrzydem takiej powagi, jak Niem-

cewicz. W LTronie wspópracowników Mi<*haa Ogiskiego

nikt niu nie dorównywa bystroci, elazn prac, rozle-

gemi wiadomociami, zwaszcza na polu ekononiicznych

stosunków liosyi; w Petersburgu zawstydza niemi mini-

strów i senatorów'*, (idy by niemody wiek Lubeckiogo, mimo
skromnej pozycyi, z mitr ksic, byby w nim niezawodnie

materya na wypenienie próni, jak po sobi** zostawi kt.

Adam; modszy, Drucki-Lubecki nie Czartoryski, mia za

Snolka, t. II. 7
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sob niezwyky zasób energii, niezomno przekonania

i odwag cywiln.

VI.

W niejedn jasn, majow noc petersbursk 1811 roku,

na ))daczy« Ogiskiego, w dali od gwaru miasta, odby-

way si dugie narady nad uoeniem pisma, które Ce-

sarz poleci mu wypracowa. Do koca maja trwaa ro-

bota, 27-go Ogiski odczyta Aleksandrowi gotowy ela-

borat "^^

Skromne to i niemiae dania, jak na ów epokowy

moment licytacyi obu mocarzy o przychylno Polaków.

Punktem wyjcia w nich byo: utrzyma i rozwin status

quo narodowych swobód, które Pawe przywróci polskim

guberniom, Aleksander utwierdzi; rozszerzy i — o ile

si uda — ubezpieczy od samowoli ))koronnych« urz-

dników. W ostatnich latach, w atmosferze represyi po tyl-

yckim pokoju, kryy niepokojce pogoski o grocej
utracie tych przywilejów, silnych, bd co bd, podstaw

narodowego bytu pod rosyjskim zaborem "^^ Zdoby wic
dla nich nowe i pewniejsze rkojmie, utwierdzi zwa-

szcza stare palladium odrbnoci. Statut Litewski, z per-

spektyw niezbdnych zmian i ulepsze, zastosowanych

do wymaga postpu, bez obaw, eby podane reformy

nie stay si pretekstem do zamachu na Statut— to zasadni-

cza myl memoryau"^"^. Stanowisko realne, na wskro
praktyczne. Rozpoznana tu trafnie typowa trudno poo-

enia kraju, który w przeytkach dawnych instytucyi, nie

tknitych przez zaborc, widzi ostoj ocalaych swobód

i resztek bytu narodowego; musi oburcz trzyma si

strupieszaych praw i urzdze, a tem samem popada

w martwot, w zaplenienie. Jednej, wanej reformy w tem

status quo dano w samym akcie ustawodawczym, który

mia by t magna charta liberatum dla omiu polskich

gubernii: erekcyi najwyszego trybunau w Wilnie, z prze-

I
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ciciem zt^ubnycli apehicyi do Petersbun;^^; domagano si
równie, ze szczególnym naciskiem, zrównania polskich

ziem z reszt Cesarstwa w cicjaracli podatkowycli. Oto

trzy t^^lówne, praktyczne postulata tetco memoryau: te

samo — warto stwierdzi — któro i Czartoryski zaleca)

Cesarzowi w ubiei^ym roku, jako rodok zjednania pol-

skich obywateli. Postawiono je wprawdzie na drui^im pla-

nie, /a to okrelono z precyzy, której brak postulatom

natury politycznej. Te postulata wysunito, jak wypadao,
na pierwszy plan, ale w tak nieokrelonej, m^j^listej po-

staci, ie jedno tylko wyranie z nich przebija: niewia-
domo, c z e g o b y mona da na polu ofiarowanej

autonomii kraju, jak daleko 8ig'aj plany Cesarza. Ostro-

nie zatem, z niemiaem podkre.lenieni technicznych
zalet to^o projektu, poruszono wyodrbnienie omiu tu-

bernii pod jednolitym a osobnym zarz.idom — tadmini-

stration confic d tin srul chcf nomme par Yorc MajesU

Impdriac uvec lei lilre qne bon Lui scmblerail dr lni

dontter — nic inne^^o jak tylko niewinny rodek uupro-

8zczenia« prawidowej administracyi. Memorya nio do-

tyka delikatnej kwestyi, czy ów chcf bcizi< wzity z po-

ród czonków panujcego domu; Oginiil^i w ustnej roz-

mowie proponowa jednego z Wielkich Ksit lub W. Ks.

Katarzyn"''. yczono sobie tego, jako pewnej rkojmi
cilejs/.eiro wyodrbnienia; ta myl przewieca z otrldnej

wzmianki: Ic chcf, Icl nc je supposc, dciTuil (woir une

coiir el une rcpr^ficntalion, cc ([ni donncrail dti relief u la

jnouincc . . . Mimowoli przypomina si tu wspóczesna opi-

nia Strogonowa: en ne reniUnd d VKUtl quc le cól^ hono-

ri/iijKe... cela Kalisfcraif la Icgi^rlc pulonaise et ii n*y

anrail aitcun danucr d cela '^ W szeciu punktach, za-

wierajcych yczenia kraju, nie ma wzmiaiiki o Polsce

i o polskoci. Pierwszy punkt liczy si do przesady z ro-

syjsk draliwoci, proponujc ostronie lirm »Litwy«

dla caoksztatu omiu gubernii. Litwy sans phrnsc, bez

tytuu Wielkiego Ksistw.i .l;\kln- i la ro/pr«'>s/enia wszel-
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kich podejrze, z jakiemi projekt mógby si spotka —
nie u Cesarza, to u »wielmoów«, którym wpadby do

r^ki — dodano, e »Litwinom schlebiaoby przywrócenie

odwiecznej nazwy kraju — to samo uprawnienie, którego

Rosya nie odmawia Kamukom, Kozakom i Finlandczy-

kom«. Podobno nawet to stopniowanie byo nie bez in-

tencyi: od Kamuków a do mieszkaców »starej Finlan-

dyi«, wówczas rosyjskiej jeszcze gubernii ze stolic w Wy-
borgu, nie poczonej dotd z wieym nabytkiem r. 1808,

z now, autonomiczn Finlandy ^^ Ani sowa o konstytucyi,

o prawach ojczystego jzyka; gorzej chyba nie mogo by
w wyodrbnionym kraju, nili dotd w omiu guberniach,

gdzie w sdownictwie, w szkoach, utrzyma si polski

jzyk. Ani sowa o narodowem wojsku. ))Dotychczas —
stwierdza tylko memorya Ogiskiego — przewana wik-
szo obywateli, którzy suyli niegdy wasnej ojczynie,

trzyma si u nas zdaa od suby publicznej, z obawy
czy z uprzedze lub z braku sposobnoci— soit par faute

doccasions de pouvoir etre employes — milej im w cieniu

zakoczy zawód, ni nowej szuka karyery. Dzi, Najja-

niejszy Panie— t. j. po dokonaniu zamierzonego dziea—
mog z góry zarczy, e nie bdzie nikogo, ktoby nie

spieszy ofiarowa swych usug Waszej Cesarskiej Moci,

w cywilnej subie lub w wojsku<(. Temi tylko sowami
dotknita zasadnicza kwestya cywilnej i wojskowej orga-

nizacyi kraju: niemiay wyraz nadziei, e rzdy tej ))Li-

twy« spoczn w rkach jej wasnych obywateli, e bd
mogli suy ojczynie z orem w rku, nie uchodzc
za Niemen w narodowe szeregi Ksistwa Warszaw-
skiego. Oes alors que les Varsoviens desireront fortement

et sincerement le sort des Lithuaniens. T przepowiedni
koczy si memorya: ))Litwini«, »Warszawiacy «— o Pol-

sce ani sowa.

On 86 fait part róciproguement d'attentes et des crain-

tes — tak charakteryzuje Plater w swym lakonicznym
dzienniku codzienne, dugie narady u Ogiskiego. Nadzieje
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n zarazom obawy, ohy pofol^^uw ani-m imatrinacyi nio

narazi na szwank widoków lepszej przyszoci — oto na

.strój, poród którego odby ni ciki poród majowego
elaboratu. Zna w owych szeciu punktaci memoryalu
niewpraw n jeszcze ale ostron rkij Lubeckiego: nie tyle

mo/e nawet w samej ich treci, jak w tern, co widoczni**

z nirh iisuni(jto, czego memorya nie dopowiada, po doj-

rzaym namyle, po rozlicznych dyskusyaci w cicru kilku

tyt^odni. Nic atwiejszego, jak korzysta z przychylnych

»intoncyi« Aleksandra i da konstytucyi dla przyszej

))Litwy«, ni mniej ni wicej jak konstytucji 3-g') maja,

samorzdu bez otrranicze, narodowego wojska. Ten cel

mia [)rzed oczyma mistrz Lubeckiego i przewodnik na

politycznej arenie; to by plan Niemcewicza w r. 180<):

wskrzeszenie konstytucyi 3-go maja w obrtjbie rosyjskieg«)

zaboru**. Mody Lubecki nie dzieli zudze swojego prze-

wodnika. Zna lepiej Uosyc, a zwaszcza jej stolic, od

Niemcewicza i Ogiskiego. Co prawda, i wówczas, w trzy-

dziestym trzecim roku ycia, i póniej, po wielu latach

rónorodnych dowiadcze, nigdy podobno nie ogarn
potgi tego czynnika, co by gówn spryn wszelkich

zamysów i dziaa Aleksandra; nie zdawa sobie doka-

dnie sprawy, ani z rozmiarów niebezpieczestwa, którego

groza ciya nad Monarch, ani to, co waniejsze, z psy-

chicznych wpywów tej grozy, z nieustajcych, przesadnych

moe obaw ^*. Z tom wszystkiem, bystrzej ni inni ocenia

zaleno Cara, lepiej zna jego otoczenie; korzysta z ka-

dej chwili, eby je nawskro pozna. IJywa w tycjj

wietnych petersburskich salonach, klórr Kumiancow na-

zwa hamulcem carskiej samowadzy. Czsty go w pier-

wszych domach stoecznej olitrarchii, ministrów, wielkich

panów, senatorów ij<*neraów, Humiancowa, Wiaziemskich,

Naryszkinów. .Meksiejewa, Baaszowa, Kozodawlewa, zbli-

y si do Swieczynów, Lanskich, do Monl winowa; /«•

f(imvux Igelstróm, stary Kannenskij, Knzuniowskij, Taty

szczew, Dmitrijew, Hezborodko, Meszc/orski, Zawadowski.
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CzYCzaiTow i Bagration, Doktorów, Sievers, Armfeldt, Ro-

sekamplY, KorlY, Karniejew, Zacharów — te nazwiska po-

wtarzaj si cigle w notatach o pobycie Lubeckiego w sto-

licy, podczas zimy 1811. U jednych bywa, z innymi czsto

styka si na obiadach i wieczornych przyjciach. O ile

nie mia zajtego wieczoru, szed do teatru; »i to niele—
dodaje Plater— car &es im excellent rapprochement avec

plusieurs personnes tii s'y rendent habituellemenh. Ogi-

gki — tyle starszy, z tak bogat przeszoci, tak intere-

sujc, od roku Tajny Radca, senator — nie mia w sto-

licy tak rozlegych stosunków, bywa tam zwykle dotd
przelotnym tylko gociem. Lubecki wprowadza Ogiskiego

w wiat petersburski, bo bez cigej stycznoci z tem

»rozparcelowanem Samodzierawiem« zawodny by sto-

sunek, choby najpoufniejszy, z wsamowadnym Monar-

ch« — móg atwo zmyli, sprowadzi na manowce. Nieo-

cenion warto miaa dla Lubeckiego cisa, serdeczna

zayo z dwoma Polakami w stolicy: z Wickim, peno-

mocnikiem ks. Adama, i z drugim starym domownikiem
Puaw, Kluczewskim. Wieki szczególnie — Vami Witsky,

jak tyle razy nazywaj go petersburscy przyjaciele Czar-

toryskiego, Stroganow. Nowosilcow — to by pod firm
plenipotenta wytrawny ajent dyplomatyczny, wtajemni-

czony w róne arkana, o którym si nie nio Rumianco-

wom i Zawadowskim; za porednictwem Wickiego i Klu-

czewskiego Cesarz porozumiewa si z Czartoryskim*).

*) Cenna publikacya W. Ks. Mikoaja Michaowicza Le Comte
Patd Stroganov (Paris 1905) zaw*3ra w korespondencyi Stroganowa,
Nowosilcowa i Czartoryskiego z lat 1801—1813 czste wzmianki
o Wickim {l'ami Witsky), wiadczce, e to nie bya tuzinkowa oso-

bistego. Do zaznaczy, e wydawca, nie wiedzc o egzystencyi

Wickiego, daje mylne objanienie, jakoby Vami Witsky byo midzy
przyjaciómi (artobliwem chyba) nazwaniem ich wspólnego przy-

jaciela, Wiktora Pawowicza Koczubeja, ministra Spraw Wewn-
trznych 1803—1807. Mniej wydatn osobistoci wydaje si Kluczew-
sk!, i on jednak zaywa zupenego zaufania ks. Adama, jak wida
z korespondencyi Czartoryskiego z Cesarzem Aleksandrem.



I'l<ZEO KONOKIUEM Wl£DBAltKIM 103

W czystych »gaw(}dach« z Wickim, dugich, nieraz trwa-

jrycli do pónej nocy, Lubocki duo korzysta, dowiady

wa si wielu szczet^óów o Cesarzu, o Ilainlelowskiij

je{^o naturze, o tern, jak trudno lic/.yd na c)Htaleczn jec^o

decy/y«', niimr) pozorów, «* sprawa r<>ZHtrzyL'^nicjta nieod-

woalnie. Cr (jni rrnd tout iiC(ihrcux rt (l(tu(j€reiix, &est le

pen (le foud qnil y u ci faire ifur lEmperenr (Czartory-

ski)... IKmpereur nUtura jamais la fotce, l'^fiergie et la

con/iunce qiCH fdut poiir cela (Nowosilcow)... ecio takici

opinii Czartoryskietro i jeco przyjació Rosyan przenikao

do Lubeckietco w czcjstyci »gawQdacho z opoczciwym

Wickimw, starym {)iikownikieni.

Nie zrazio to Lubeckiogo do oideia ks. Adama i Niem-

cewicza, nie pcincjo w strona Napoleona. Wszak twier-

dzi [)()d koniec w r. 1812, e »niLrdy w Napoleona nie

wierzya, i to bez prónej pewno przechwaki. Do Peters-

burga przyby z niezomneni przewiadczeniem, e Polacy

niczetco nie doczekaj si^ od Napoleona, e »z Rosya
i naley, i tylko z Hosy; Petersburg jeszcze silniej

utwierdzi ^^o w tej opinii. Nie bez wpywu by na to

podobno najciekawszy stosunek, jaki zawi/.a w stolicy

podcza.s zimy 1811: ze Speraskim, który w tym czasie sta

u szczytu historycznej swej roli, jedyny z dytriiitarzy ro-

syjskich, której2:o losem sam Napoleon interesowa si

ywo. Nie towarzyski to, nie salonowy stosunek; Spera-

ski nie mia w oi^ólo adnych wiatowych zwizków:
odludek, zamknity w czterech .cianach ^rabinetu. zapra-

cowany nad projektami reform, których rbek dopiero

wychyla siej z ukrycia. Py to wanie ów okres, kiedy

niezmordowany Sekretarz Cesarstwa posiad nioo^rrani-

czont* zaufanie Monarchy, jedyny za czasów przedkon-

gresowych wpywowy doradca Cara, w wewntjtr/nych

sprawach i w polityce zagranicznej'*. Sperartski pozna

8i<3 na LubcH'kim; wzywa i^o cztjsto na konferencye, sam

na sam, w cztery oczy. Nie wiadomo, o czem tnm rozma-

wiali po za interesami litewskich ifubernii, których or«j-
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downictwo Lubecki mia sobie powierzone. Da pozna

si Speraskiemu obszernym memoryaem o pooeniu

ekonomicznem Litwy, o przyczynach upadku i rodkach

dwignicia kraju z grocej mu ruiny. Wszystko to miao

cisy zwizek z planem organ izacyi Wielkiego Ksistwa,

którego zwolennikiem by oddawna Speraski; porednio

zreszt wszelkie interesa publiczne polskich gubernii wi-

zay si z polityczn stron kwestyi polskiej, najdoniolej-

szej kwestyi, zdaniem Speraskiego, na widnokrgu ów-

czesnym Rosyi. Jego za pogld na polsk spraw znany

dokadnie. Od czasu maestwa Napoleona, Speraski

stawia dwie hipotezy co do przyszego uksztatowania

polskiej kwestyi: albo powstanie niepodlege Królestwo,

oparte o wybrzea Batyku, z przyczeniem pruskiego

lska, pod rzdami którego z arcyksit, albo rzecz

pójdzie w przeciwlegym kierunku i Prusy odzyskaj

Ksistwo Warszawskie^*. Jeli Lubecki posysza kiedy

jak aluzy do drugiej hipotezy, nic nie mogo go bar-

dziej utwierdzi w politycznym systemie, którego by zwo-

lennikiem. Moe reminiscencye tych obaw odzyway si

jeszcze po kilkunastu latach, gdy kruszc kopi w obronie

polskiego handlu, ostrzega Aleksandra przed apetytem

Prus na Królestwo— po kongresie wiedeskim ^5. Zawsze

uwaa Prusy za najniebezpieczniejszego nieprzyjaciela,

moe pod wpywem reminiscencyi Wielkiego i Grodzie-

skiego Sejmu, wieych a smutnych wspomnie owego
kóka Wawrzeckich, Niemcewiczów, Chomiskich, pod

kierunkiem którego zacz zawód publiczny. Pozna by
zreszt prusk administracy w obwodzie biaostockim

przed rokiem 1806, majc tam wówczas interesa rodzinne

a z zetknicia si z Prusakami odniós na cae ycie nie

zatarte wraenie, e nie ma twardszych, niebezpieczniej

szych dla Polski przeciwników ^6. Nie wierzc w Napo
leona, z perspektyw nowego rozbicia Polski, z obaw
powrotu Ksistwa pod pruskie rzdy, nic dziwnego, e
sta si tern gortszym adeptem ))idei ks. Adama«, przez
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niet^o porzuconej. Utrzyma sit; Napoleon czy runie, w obli-

czu lej potfji^n czy w razie jej likwidacyi: najbezpieczniej-

sza przysta dla polskiej sprawy widniaa przed oczyma
LubeckieL,'o w Rosyi, w utrw.ilr.nej, przed samowol ubez-

pieczonej cznoci z Rosy.
r(»m wi«jksz jednak [)rzywizywa wagcj do istotnych

r(;kojrni takietro ubezpieczenia; nie wzdycha do rosyjskiej

gospodarki n.i Litwie, nie pragn jej rozszerzania za Bug
i Niemen. A znajc nawskr wiat petersburski, nie by
skonny do zudze, Aehy »dobro intencye« Aleksandra,

rjioby najszczersze, day siej urzeczywistni w tak sze-

rokich rozmiarach, jak to roi Niemcewicz, na gruncie

'/inartwychwstaej konstytucyi 3-g(> maja. Wiedzia, jakie

wraenie na stoecznych wwielmoach" wywiera zawsze

sam wyraz korf<f/(n(i/a^ co w pojciu rosyjskich mfjów
stanu Jekateriskiej szkoy czyo si<j szczególnie z kon-

stytucy 3-go maja; nie znali jej osnowy, ale przywykli

od lat dwudziestu uwaa j za synonim »jakobinizmu«.

(
) ten wyraz mogo rozbi si cae dzieo wyodrbnienia

polskich ufubernii; wszelkie dania, któreby nadaway
projektowanej autonomii Litwy cech pastwowej samo-

i8tno^ci, poruszayby wulkaniczn pot(;g(} »)petersburskich

salonowa do podziemnetTo huku, odstraszajc Cesarza

od powzitych zamiarów. Metoda Speraskiego w zamie-

rzonych reformach polegaa - wiadomo — na ostro/nem

dziajiniu; pod pozorem nieznacznych !ia oko przeobrae,

()ro8tych niejako rodków administracyjnych, zmierzaa ze

wiadomoci celu do zupi^nego przeksztacenia Imperium

misternie obmylanym systemem reform. Jednem z ogniw

tego systemu miaa by cisa cen tra izacya w obnjbie

Rosyi, drugiem za autonomia kresów: Finlandyi, nadba-

tyckich prowincyi, polskici LTubernii*^. Le f>iiViix vnt Fen-

ticmi fin hien: dania, sigajce po za pewn i^ranic.

nioijy ca rzecz p«>psu, natomiast autononiia polskich

ziem, pod pozorem technicznych ulepsze administracyi,

miaa wiele witloków doranei^o urzeczYwislnionia. C/.a<
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nairllJ. Gówny motyw zamysów Aleksandra zaleny by
od zmiennych okolicznoci wielkiej polityki europejskiej.

Korzysta z pomylnej chwili, zdoby wyodrbnienie pol-

skich gubernij w sensie choby tych szeciu punktów,

sformuowanych w majowem pimie Ogiskiego, stworzy

fait accompli, który trudno ju potem cofn — byaby

to wygrana, wielka wygrana; stwierdzi ten pogld jasno

dalszy przebieg wydarze. Byle nie zwleka; nie mnoy
zatem trudnoci, które Cara-Hamleta mogy powstrzyma

od stanowczego kroku — byle tylko podpisa ten kawaek
papieru, ukaz, manifest: wyodrbnienie Litwy, Woynia
i Podola. W tem wietle memorya z 27 maja 1811 na-

biera wagi, obliczony podobno wicej na opini »peters-

burskich salonów«, nili na ich ofiar, samego Cara^^.

Jemu samemu — by moe — dogadzaoby nawet na

wiosn r. 1811 wicej efektu. Ostrony zawsze na polu

wewntrznych reform, w harmonii z taktyk Speraskiego,

w zagranicznej polityce lubi coup de hedtre, bengalski

ogie, jaskrawy, olniewajcy. Gdyby ogosi manifest

w sensie majowych dezyderatów Ogiskiego, przewidywa,

czem Napoleon na to moe odpowiedzie: proklamacy

Królestwa pod berem arcyksicia. Byo w tem wicej

przeczulenia nerwów, ni przezornoci; to pewne jednak, e
lka si niepotrzebnie wyszej oferty na licytacyi o przy-

chylno Polaków. Lkliwo Hamletowskiej natury Ale-

ksandra wstrzymywaa go wci od dziaania. Zamiast

wyda manifest o autonomii Litwy, studyowa konstytucy

3-go maja. Nci go urok tego magicznego zaklcia, któ-

rem l^olaków mia porwa, skupi przy sobie; w niem

widzia jedyny rodek przewagi nad przeciwnikiem, mimo
czaru, jaki wywiera geniusz Napoleona*). Le charme tient

) Czartoryski tumaczy si w (nieznanym) licie do Aleksandra

z 2 kwietnia 1811, >.e nic moe mu przysa egzemplarza konsty-

tucyi 3-go maja, jak Cesarz sobie tego yczy. Dziwi si bdzie
W. C. M. — dodaje — e tu tak trudno o ten akt, tak drogi sercu

kadego 1'oiaka (list datowany z Puaw). Druk to jednak niezmiernie

I
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h HU per.sonna^ U ccs.icrui acec lui - oatrzet^a Cz.irto-

rynki; t<'n czar przoairiHd czarom clrocfieco Polakom hat^a,

zelektryzowa naród, przykadem jeij^o pocii»^nd inne,

które strach tylko trzyma na smyczy wielkietro wodza!

PioHZCZfjc 8i(j tom marzeniem, mia wymówk przed sob
samym, e czas schodzi na niczem. Mniejsza o to, e au-

tonomia polskich gubernii, w takich rozmiarach, jak je

okrela memorya Ogiskiego, nie wyzwie gniewu pot<;-

nych oligarchów, a konstytucya 3 go maja moe prze

peni miar zniecierpliwienia, da haso do zamachu na

Cara. I tamten bowiem projekt zmusza do r<»zwizania

(lo^ draliwych trudnoci, jednej szczególnie, której do-

tkni(jcie dreszczom go przejmowao — a co najtrorsza,

zmusza natychmiast, bez odkadania. Bya to kwestya

granic autonomicznej Litwy. Postulaa Polaków,

nawet tak skromne, jak je sformuowano w majowym me-

moryale, obejmoway osiem polskich gubernij, cay zabór

rosyjski. Naton)iast najgortsi nawet wPolonolilew pomidzy
Kosyanami nie rozcigali zamierzonych ustpstw po za

Litw i Woy, a w ostatecznym razie Podole; Biat)ru,

I 'kraina — to byo ju i wówczas noH me utujcrc !{osyi,

w opinii tak szczerych nawet zwolenników idei ks. Adama
jak jenera Oolicyn ^^. Aleksander musiaby rozci gor-

dyjski wze tej kwestyi, z naraeniem si jednej lub

drugiej stronie, z nicuchronnem niebezpieczestwom od-

strczonia Polaków w tak krytycznym momencie; nn tom

polu móg go Napoleon niijatwiej przelicytowa, wyy-
kujc prze(Mw ko niemu cise granico ustpstw, po za

które Polakom nie wolno siga, gdyby stanli przy Ale-

ksandrze. Dla Hamletowskiej natury Cara do byt) tej

rzadki, zreszt tr/.'li;i tl/i.il.n- z pi-wuj j.t /./m im-^i i.i rettf rrcherckf

de mn par pourrtti Jaire unUre lifs »oii/n*'>MN. i'i» i/nr (<»ma tes tspriU

nuni en(lus ei nt' In moiiiilrt> circonstance eni rtwarti^f*' Uadit

jmlmik puRZukn w d»iolo Lacroix lt«s eot-Mlitnlion^ </f* priMri/HiMjr

Etns de I' Kurope, ^lUio pud ob no pomiefiotony jomI teknt koii!it>-

luryi 3-go iiwiju.
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wtpliwoci, zby powstrzyma go od dziaania, spta

w zaklgtem kole nieokrelonych planów. Wola udzi

samego siebie, bawi si konstytucy 3-go maja, ni po-

wzi z dzi na jutro obosieczn decyzy. Pod wraeniem

slynnecro pisma Karamzina, które odebra przed dwoma

miesicami, nie skada broni przed garstk oligarchów,

stojc za tem zowrogiem pismem. Przeciwnie, nie po-

rzuca projektowanych reform, któremi mia j ostatecznie

pokona, a zarazem tem silniej przywiza si do planu

odbudowania przyszych ))Wgier(( panujcej dynastyi;

z tym wikszym uporem zmierza ku obu wytknitym

celom — w myli, w projektach, w rozmowach ze Spe-

raskim. Za to jednak tem trudniej byo synowi Pawa
pod wraeniem wymownych pogróek Karamzina zdoby

si na jaki czyn, chociaby tak niewinny, jak manifest

o autonomii Litwy w sensie rad Ogiskiego. Nie zbacza

zatem z obranej drogi, lecz zwolni tempo reform i
—

czeka, odracza postanowienie o projekcie Wielkiego Ksi-

stwa Litewskiego. Od dwóch lat ju wloka si nad Du-

najem wojna z Turkami. Pomimo uszczuplenia rosyjskiej

armii przez koncentracy wojska na zachodnich granicach,

kampania ligo roku zapowiadaa ryche, pomylne za-

koczenie dziaa wojennych. Zwycistwo pod Ruszczu-

kiem rokowao niebawem ustalenie zdobyczy ksistw nad-

dunajskich; byoby czem ugasi pragnienie jeneraów.

W takim momencie gadziej poszaby sprawa autonomii

Wielkiego Ksistwa, nawet w szerszych granicach wszyst-

kich omiu gubernii. Wszake co do Finlandyi, wprzy nie-

zmierzonych obszarach Rosyi, niektórzy spogldali na jej

odrbno jak na bahe wcielenie kilku dziesicin rozle-

gego majtku do jakiej ssiedniej wioski tego samego
pana — pamieszczykaa '^^

. Niech jeszcze do tych wniezmie-

rzonych obszarowa przybdzie Wooszczyzna, niech na

jej yznej glebie posypi si donacye: atwiej obdarowani

pogodz si z wcieleniem Witebska, Mohilewa do litew-

skiego folwarku Cara.
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Moo kto wreszcie myle, o AlekHander nie bra na

seryo wskrzoszonia konstytucyi 3-t^o maja, e pisat o niej

lylko dla »k(jkieteryi« — wedui^ wasnych rad k». Adama.
Ani sowa, nie ma dowodów, e w lem jyo co wicjcej

nad przysowiowe kokietowanie. Natomiast wielkim b-
dem byoby patrze pod tym samym ktem widzenia na

( ,'iy pl.ui Aleksandra w sprawi<» Wielkietro Ksi(^*stwa: to

bd, zamcajcy trzew ocen ówczesnej sytuacyi, który

popenia w budujcej harmonii zarówno polskie jak i ri>-

syjskie dziejopisarstwo tego okresu. Odyby plan r. iHll

by tylko rodkiem baamucenia Polaków w przededniu

wojny z Napoleonem, Aleksander nie wtajemniczaby w te

zamysy jedynego czowieka, wobec którego wówczas by
/xzerym, otwartym. Niezachwianym dowodem s tu wszyst-

kie opinie Speraskiego o tym przedmiocie, a zwaszcza

tajemnicze papiery, tyczce si kwestyi polskiej, o które

ten » wszechwadny Sekretarz Cesarstwa« by po swoim
upadku tak niespokojny, i to nietyle w swym wasnym
interesie co w obawie o los Monarchy ^^

Speraski bra nietylko na seryo spraw wyodrbnie-
nia Litwy, ale stara si Aleksandra wywie z jaowych
r>ad ni dyskusyi na drog czynu, szybkiej decyzyi*) Nie

by zbudowany szczególnie majowem pismem Ogiskiego,

spodziewa si w niem znale co cilejszego, realniej-

szego, jakie konkretno, szczegóowe dania, któreby

mona przyj albo odrzuci, byle raz wybrn z grzz
kiego gruntu lUL^istej »)idei«, przystpi do dziaania.

Hy dawniej projekt powoa wybitniejszych obywateli

•) Speraski, oprócE ojcólnych spraw Cesarstwa i projektowa-

nych roforin, inial w«'»wczas oiidane sobio specyal Tnwy fin-

landzkie, gubtTUii na(li)altyckich. Irryloryów biao- :o i larno-

poNkiugo, oraz w ogóle »korespondonoy o rzeosach poUkich*. Ob.

IIlB.ii.AO|n., IImii. A.iPKcaiiA|»^> Ilopnuh. III. 9; por. tamie Mir. 7 wyra-

onif Speraskiogo o Kinlandyi. wypowioilziane w dwa lata pnoil

inanifcstiMU o W. Ksii";t\vii< fiiil.inil/kirin •Iinlaiidya to p.in«ttwo.

to nio guberniat.
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Z omiu LTiibernii do Wilna albo do Petersburga; ten komitet

mia wypracowa zasady organizacyi Wielkiego Ksistwa.

Jeszcze przed dwoma laty, w sierpniu 1810, Speraski

proponowa utworzenie takiej wkomisyi doradczej « w Wilnie;

Seweryn Potocki uoy wówczas list obywateli, którychby

do niej naleao zaprosi. Odczytawszy majowy memorya

Ogiskiego, Speraski zoy Cesarzowi opini, e nie ma
powodu odstpowa od tej praktycznej myli; tylko ju
nie do Wilna ale do Petersburga zamierza przenie sie-

dzib komitetu, moe dla przyspieszenia jego czynnoci.

Chodzio mu o popiech, ze wzgldu na polityk zagra-

niczn; jak we wszystkiem, tak i w tej sprawie obawia

si chwiejnoci Cesarza; na miejscu, w Petersburgu rzecz

dojrzaaby prdzej. W jaki sposób zoy ów komitet?

Zawezwa obywatelstwo polskich gubernij do wyboru pe-

nomocników — co w rodzaju improwizowanej reprezen-

tacyi kraju — czy mianowa ))notablów«? I nad tem na-

wet Speraski si zastanawia. Lepiej mianowa; wybory

wprzewlokyby tylko spraw«, narobiyby niepotrzebnie

wiele haasu. Z list Potockiego i Ogiskiego wdobry wybór

monaby zrobi«. Przewodniczcym niech bdzie Zawa-

dowskij, byy minister Owiaty, od roku prezes prawodaw-

czego departamentu w Radzie Pastwa; Polacy maj do

niego zaufanie. Mniejsza o to, e nie ma go w Peters-

burgu; nim powróci, nim zbior si wszyscy czonkowie

komitetu, niech Ogiski, Lubecki, Stroynowski, Plater —
ci w kadym razie bd czonkami — zajm si przez

ten czas prac przygotowawcz. Wida, jak pilno byo
Speraskiemu. wPapiery, tyczce si tej sprawy, ju s
na ukoczeniu, ja sam zajem si tem na rozkaz Waszej

Cesarskiej Moci« — pisa 23 czerwca 1811. atwo o pre-

tekst do powoania komitetu, wpod pozorem skarg na nie-

równo ciarów« w polskich guberniach ^K

Kilka dni przed tem, 14 czerwca, »modszy brat« Lu-

beckiego i ))sekretarz-wolonter«, Kazimierz Plater, donosi

do Szczuczyna, e pobyt ich w Petersburgu, przecigajcy
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si ju od trrudnia, jcs/cze jaki czas potrwa. •Jeeli ja

rnówie} za zatrzyinanioin Naucrei^o, p(itrzebu)e to expli-

kacyi; nie chodzi tu o zatrzymanie teraz, bo racye su-

szne, które powoa mog Xawerego lulaj, niekonie-

cznie teraz przecitrejco siedzenia potrzebuj .. .a Siedem
miosicy Luhecki nie widzia si z rodzin; liy projekt,

eby latem zjecha si z on w Rydze; dalej sn nie

mó\^\ odjeda z Petersburska. Zosta jednak, nie wydali
ni ze stolicy. Niedu^^o przed t dat, w lakonicznym

dzienniku Kazimierza Piatera, zapisano 2-i^o c/.erwca:

))\V domu gawdka o nastpi majcej konwersacyi z Spe-

ra.skim — Obiad w domu — Audyencya u Sp<'rar'iskie-

go. .«. 12 czerwca: wTeatr, ajtrts qnoi Lubomirski u nas

i gawdka do póna — wiele to wanych do niej jest

materyów ... « W niespena miesic potem, ten sam Ka-

zimierz Lubomirski pisa do Lubeckieirt^ list z (jlothen-

bur^-a, podczas swej tajnej misyi dyplomatycznej do Szwe-

cyi, przed odjazdem do Antclii: »Nie chc popyn, ebym
Gi nie przypomnia kilka punktów bardzo wanych do

wiadome^-o projt^klu .. .

«
''^. Ciekawe punkta; mogy co

prawda, pomieci si w elastycznych ramach pierwszych

dwóch propozycyj memoryau z 27 maja, odbijaj jednak

jaskrawo od niemiaego tonu tamtych wpunktów*: od-

nosz si mianowicie do siy zbrojnej i do budetu przy-

szego )) Królestwa Litewskiegow. List ten spocz w pa-

pierach Lubeckiego obok kilku razem zeszytych biletów

Speraskiego. Szkoda, o zwykle na tych biletach jest

tylko data: jcndi , lendredi ... Jeden, z dokadn dat
mcrcrcdi ce 5 jnillri opiewa: Spernusky f)rósvtile srs rv-

sfwrs d Son KwieUcnce Monsinir Ic Fritice Drnzky Lu-

beckif c Ic prir de couloir hien lui (tratrdrr itn momnit

deutreticn dmis la malince daujuurdhui (trant dtux

hemrs. Podobnej treci inne, niedatowane bilety Spera-

skiego z r. 1811, pisane po francusku i po rosyjsku. Wida
z nuh tylko, e dzienniczek Platera nie by dokadny;

bili'tów wi(;cej, ni zapisek o Speraskim w dzienniku.
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MljalcTTafo; » petersburskie salony « rozprószyy si po

zamiejskich daczach i w gbi Rosyi, po rónych letnich

rezydencyach ))\vielmoów((; Ogiski, Lubecki,Stroynowski,

Plater, nie ruszali si ze stolicy, czekajc nadaremnie we-

zwania do komitetu pod przewodnictwem Zawadowskiego.

Jesie nadesza, Petersburg zacz zwolna zapenia si

wracajc z dóbr oligarchi; powróci Zawadowskij, a gucho

byo o komitecie. Ogiski bywa na obiadach u Dworu,

Cesarz by po dawnemu sodki, uprzejmy; o Litwie nie

wspomina. Ksi Adam nie byby milcza w takich oko-

licznociach; nowy piastun jego idei nie mia zaczyna

rozmów o draliwym przedmiocie. Dopiero w drugiej po-

owie wrzenia, wyjedajc na miesic do wileskiej gu-

bernii, przy poegnaniu zdoby si na odwag, wspomnia

o swoim majowym memoryale. wPrzypuszczam — rzek —
'/ Wasza Cesarska Mo nie moe jeszcze zdecydowa

si, co uczyni... « - wJakto? Nie mog si zdecydowa?

Jedno z dwojga: w razie wojny ogosz odnowienie Kró-

lestwa Polskiego, które bdzie zczone z Rosy, jak W-
gry i Czechy z Austry; nie bdzie wojny, to wykonam
nasz wielki projekt w sprawie Litwy « — je mettrai en

execiiion notre grand projet par rapport a la Lithuaniei<^ ^^

Ogiski zawióz monarsze sowa na Litw, wszed tam

w porozumienie z kilkoma wybitniejszymi ludmi, którzy

mieli wstpi do komitetu pod przewodnictwem Zawa-

dowskiego, przedewszystkiem z Tomaszem Wawrzeckim,
ostatnim Naczelnikiem niepodlegej Polski, tym samym,
co po przegranej pod Maciejowicami obj naczeln wadz
po Kociuszce. Zdawao si, e Litwa stanie przy Ale-

ksandrze, w odpowiedzi na proklamacy Wielkiego Ksi-

stwa Litewskiego ^^. Jedno mogo j odwie od Aleksan-

dra: nie tyle wiara w Napoleona, co perspektywa blizkiego

starcia, w którem Ksistwo Warszawskie walczyoby po

stronie przeciwnej — widmo » wojny domowejcc Vexpec-

tative dune guerre civile . . . l'idee de voir le frere atauer
lefr^re. wStronnicy Napoleona powiedz, e Rosya przywro-
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cia Polakom byt polityczny pod 8\voj«'m panowaniem,

w tym tylko celu, eby uyd ich za narzdzie — /« liuMirie

nUi rev(Jn rrxLsence aux Polana i» qui se trontru hohs

sa rlomin(tti(tn ([He ponr 8'en serir comme fi'iin instru-

mant... Takicm rozumowaniem litewskie kóko w stolicy

starao si jeszcze w czerwcu (iHllj skoni Cesarza do
bezzwocznego dziaania. oAby t bro wytrfjcid z rki
Napoleona, trzeba da Koroniarzom do czasu do poró-

wnania pomidzy wasnem pooeniem a stanem rzeczy

w Wielkiein Ksistwie Litowskiem, midzy postpowa-
niem Aleksandra i Napoleona, co moe wypa tylko na

korzy Aleksandra. Pi albo sze miesicy pokoju po

utworzeniu Wieikietro Ksistwa da nam czas cae Ksi-

stwo Warszawskie przeciizn na nasz stron — »i uous

acofhs Ir ionhrnr dc consewrr Ui p(iix citui ou six mois

(tprts la fonualion du (ira)id I)nchr de LUknanie, fious

aanms le tanps dc meltre toid Ir I)nch^ dc twirc cóte ... « •*

W Ksistwie Warszawskiem odsaniay si rzeczywicie

liczne objawy rozgoryczenia; im wicej ich dzi znamy,

tern trudniej te zaprzeczy, e w przytoczonych sowach
sporo trzewego na rzecz zapatrywania. Mijay jednak

cztery miesice od tej onuncyacyi — czas drogi a stra-

ony — gdy Ogiski powróci w padzierniku z Litwy,

i Cesarz milcza. Wypytywa si tylko z zwykem zaj-

ciem o stan umysów na Litwie — sur rcs/ni qni r^-

l/nait on Lifimanir — i pozwoli przesya sobie wszelkie

informacyi', l()U,s les rrnsriy^nrnienls, wprost pod kopert

ochmistrza Dworu, Tostoja-"'. Skorzystano z tej askawoci,

moe nie bez porozumienia z samym Speraskim, eby
w len sposób podsun Aleksandrowi — co takiego, co

w adnym razie nie mogo ucliodzi za »informacy«, rrw-

sriytirmnd : gotowy projekt ukazu o utw(»rzeniu Wiel-

kiego Ksistwa z omiu polskich gubernii*).

*) Ogiski powróci do l*otor!i)iirga 20-go p»>dticrnikA (n. .)

t811; 2-go (n. 8.) by na obiodiiu u Cesarin. W rkopinio diiennika

molka t. II. 8
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Bva to Lubeckiego robota, oparta na materyaach.

które Ofriski przywióz by z Litwy; Ogiski zmieni

w niej tylko porzdek paragrafów — co nie wyszo na

korzy projektowanego aktu — dokona w tekcie kilku

zmian stylistycznych, skreli jeden paragraf podrzdnego

znaczenia, i posa Cesarzowi jako swój projekt, pod ko-

pert Tostoja, 3 listopada 1811^1 Do byo podpisa pa-

pier — i ogosi*). W ostatecznej redakcyi projekt ukazu

skada si z 11 paragrafów. Osiem obejmowao gówne
zasady samoistnoci Wielkiego Ksistwa, te same mniej

wicej, które po czterech latach znajd si w konstytucyi

Królestwa, po dwudziestu za latach w wStatucie Orga-

nicznymcc Namiestnik, Kancelarya Litewska w Petersbur-

gu z Ministrem Sekretarzem Stanu na czele; Rada Admi-

nistracyjna, zoona z kilku departamentów, pod prezy-

dency Namiestnika, w stolicy kraju; jzyk polski w urz-

dzie, wszelkie urzdy zastrzeone wycznie dla obywateli

W. Ksistwa, »posesyonatów((. Trzy paragrafy odnosz si
do specyalnych potrzeb Litwy i ruskich ziem: Statut Li-

tewski, trybuna najwyszy w Wilnie, ubezpieczenie fun-

Kazimierza Platera jest luka midzy 1-ym a 25-ym padziernika. Pod

dat 26 padziernika zapisano: »Po wyekspedyowaniu poczty ba-

wimy u Ogiskiego zrana — gawdka pour cause du dernier diner

chez VEnipereur — obiad u Ogiskiego*. 28 padz. : >Zrana Lubomir-

ski u nas«; obiad (proszony, z Armfeldtem i Nesselrodem) u Ogiskiego;

wieczorem tam zostaj. Wreszcie 29 padz. : »Zajmujemy si robótk
dla O . . . Obiad w domu z Witskim — Lubomirski u nas — z nami
do Ogiskiego et voild la journee passee<^. Ta »robótka dla O . . .« —
to niezawodnie projekt ukazu, który Ogiski przesa Cesarzowi w 5

dni potem, 3 listopada, A 7 listopada (26 padz. st. st.) Speraski
wezwa do siebie Lubeckiego na konferency; jest w papierach L.

bilet z tej daty : TaHHwS coB'feTHiTK'B CnepancKin poKopH'feHnie npocHT^

Ero CiHTc/iCTBO Knaaa Kcasepia <l>panij,OBHqa npn'fexaTb k'b neny b-b Te-

Henin cero yrpa. 26 OKTaópa 1811.

*) Ludwik Plater, jeden z wspóredaktorów tego dokumentu, pi-

sa wyranie do Czartoryskiego (ob. niej str. 118) w trzy dni po
przesaniu papieru: Ogiski prit ce projet, dcid de tout oser pour
le faire accepter et siyner.
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d USZÓW edukacyjnych. Obok tych kardyna ii\ eh zasad au-

tonomii, projekt ukazu mieci w sobio zapowied, e b-
dzie ogoszona: nUstawa powszechna administracyi publi-

czne?) Wielkiego Ksistwa LitewskieLTO" tj. not.^^ó urzdze* *•

w przedmiocie terytoryalnf(L(o podziau kraju, ciarów
publicznych, zarzdu dóbr koronnych, o poborze rekruta

i utrzymaniu wojska, policyi, poczt i rodków komunika-

cyi, zarzijdu sprawiedliwoci, wyzna, publicznej «*dukacyi,

zachty do rozwoju rolnictwa i przemysu. Osobny para-

graf powierza uoenie takiej »Ustawy« komitetowi, do

tej czynnoci powoanemu; le Comit rauaiilera sous nos

ycux, H doit noiis prscuer les r^suHuts de ses delibóra-

tions daus le plus couri ddUti possihe; pozostawiono pu-

ste miejsce na wpisanie dowolnej liczby nazwisk czon-

ków komitetu. Autor projektu wszystko uatwia Aleksan-

drowi; lista proponowanych osób leaa w gabinecie ce-

sarskim ju od czterech miesi(jcy; wpisa tylko nazwiska

I akt podpisa...

))(idyby to by mój projekt — pisa Oiriski w licie,

do któretj^o doijczy projekt ukazu — czubym potrzeb

lozwie si szerzt^j nad jego uytecznoci; skoro jednak

mam co najwicej tylko t zasuL^, e potrafiem zrozu-

mie i rozway idee, które odpowiaday widokom Waszej

Cesarskiej Moci — drs iders qn cone.spoudaictd imx cues

dr V. M. I. — nie mam doda nic waniejszego, coby uszo
.Ic^go uwagitt. Trzeba byo jednak jako umotywt)wa miay
krok nieproszonego »redaktora« ukazu; za pretekst suy
zatem rzekomy zamiar » uproszcze ia« dawniejszych pro-

pozycyi, pomieszczonych w majowym memoryale. Impuls

jednak jakoby wyszed i tu od Aleksandra: de noui'raux

frdifs dc luinidre quo je dois encorr i) Yolre Majeste Im-

p(U'iah\ in^ont porto d. fairc des chawjrmrtds i) inon pro-

jet suns en afih'er le foml. Pod pozorem tych e zmian*,

ttuproszczec, gotowy projekt ukazu okrela jasno irówno
zasady samoistnori Wielkiego Ksistwa, lak niewyranie

zaznaczone w majowym elaboracie. Ciekawa wzmianka:
8*



116 STUDYA I SZKICB

CO niby OTiskiego spowodowao do owych » zmian i upro-

szcze«, podobno take ex consilio zredagowana, a moe
nawet z natchnienia Speraskiego: La lecture de la nou-

celle organisaOH dn Smal de Petersbourg, et uelues
renseiguements sur Vadministration de la Finlande, m'ont

fouDi ridee d'un plan plus simple, et qui ecare beau-

coup de difficuUes dans VexecuUon^^ ...

Projekt ukazu o Wielkiem Ksistwie Litewskiem do-

szed Cesarza 22 padziernika st. st.; w siedem tygodni

potem, pod dat 11 grudnia st. st. 1811 ukaza si mani-

fest o autonomii Wielkiego Ksistwa Finlandzkiego, utwo-

rzonego z dawnych zdobyczy Piotra i Elbiety, i z nowej,

przed trzema laty zaw^ojowanej Finlandyi^^o

VII.

Si la chose doit aller, elle ira vite; si elle tarde., elle

fCira pas . . . Susznie pisa to Ludwik Plater do ksicia

Czartoryskiego 1°^; pisa na Litwie, tego samego dnia, gdy

w Petersburgu Lubecki ze Speraskim mia konferency,

po miaym a z narady caego grona przedsiwzitym
kroku, wskutek którego projekt ukazu o autonomii Litwy,

gotow^y do podpisu, znalaz si w gabinecie cesarskim.

Ludwik Plater*), starszy brat Kazimierza — tego sa-

mego, co przez pótora roku nie odstpowa Lubeckiego

*) Nie spostrzeono tego, o ile mi wiadomo, e Ludwik Plater,

inlody naówczas jeszcze czowiek niepospolitych zdolnoci, póniej

za ministerstwa Lubeckiego prawa jego rka, by inicyatorem jedy-

nej istotnie wanej reformy z pierwszych lat Aleksandra I: reformy,

która, cho nastpnie zwichnita, miaa doniose nastpstwa dla Ro-
syi. Ludwik Plater dal mianowicie inicyatyw do organizacyi mini-

steryów rosyjskich w r. 1802. To fakt niewtpliwy a zupenie igno-

rowany przed paru laty, kiedy obchodzono uroczycie jego stulecie.

Stwierdzaj go wieo wydane, wspóczesne zapiski Pawa Stroga-

nowa ^Le G.-D. Nicolas Mihhailovitch : Le Comte Paul Stroganov,

1905, II. 107): Le jeune C-te de Plater avai eu Vide de crer un Mi-
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W stolicy i na/ywa siej stao omodszyni bratem Ksawer-

ka« — 0(1 dawna wtajciimiczDny w potorsbur-^ki** r..I)Mtv

ni8()re. U avntt tlemnuth' uue audifuce u M. }iovossiUoff oh ii /mi

avnit communiffuti cete iih^e et Irhaurlie du trnvnil ffuit nvait fnit

d cel eyard. C«fte id^e stiUiit renconln' fort hpureimement iiv«c In uA-

rt. M. Nouossilzoff 1'efiyayea ó continuer non Iraoail, ii avaii, en c(m-

stywnce, fnit ponr chat/nr Ministere des tnhleatix itd. I.Mtotnie. Tajny
Komitet, który ol)r;i(l()\vMl z AI<'kHaii(lrrin nad roformami, zajmowa
^U} ju raz i kwcsly.j przc(l nii<"si.'ic«Mn, a lo wskutek memoryafu
Czartoryskiego, który po raz pierwszy poruszy j 10 lutego 1802.

wska/u).ic ulworz<'nie ministeryów jako jedyny rodok wydobycia
adiiiinistraryi rosyjskiej z dotychczasowego chaosu. Uzokome »Hpo-

tkanio 8i<j« dwóch id(;ntycznych planów byo jednak pozorne. Pro-

jekt Czartoryskiego wywar niesychane wraenie w Tajnym Komi-
tecie (tame str. 103 n.): Ce tableau trds ingt^nieusement fnit nvait

launntfiye de pr^senter lide nette du but oh on loulnit tendre Ud.

fj. zmierza jasno do celu, nad kt<')rym Komitet od roku napr<»no
^ohie uma gow<;) ... Sa Majeste pariU exrihnemen content de ceia,

<lisfiut qu'il n'avnit jamnis rien vu de si clair et qn'il Haii enchante
ile vnir qH'il sr raccrait un seuier d'ou en ne s'^cfirnnt pas, ii se-

rait sur df parueuir au but tle r/formes quil drsirait tani; nous, de

notre rótf, nous ne pAmea qu'npprouv€r un tel plan et qu'Hn syst^me

de la sorte 4tait la seule manier de parcenir A faire quelquechose

tle s\fstt'matique et ^ ne pas entreprentlre des choses hors de propos...

{'rzytoc/one wyrazy, skrelone przez Stroganowa bezporednio po
[)Osiedzeniu. na którem Czartoryski odczyta swój memorynl. wiad-
cz wymownie, z jak naiwnym entuzyazmem spotka si projekt

liatera. .Memorya C'zartoryski'po opi^ra si za bez watpi«>nia na
projekcie IMatera, a raczej r<'asumowa wytyczne my.-di togo pro-

jektu, jako hallon d'es8ai. IMater zna si z Czartoryskim ju od r.

1799 (list PI do Cz. z 28 lipca 1830, Arch. Czart. rps. Nr. bUS\ w r.

1802 byli w zayoci i stykali sir cz^sto w I'et«'rsl)urgu ; niepo«lobna

ui<;c. /eby niezalenie od siebie wystpili z ul(>nt}cznym a równie
wanym projektem. Widocznie Plater zak<»munikowa swój projekt

przedewszystkiem Czartoryskiemu; ks. Adam za. widzc, jak do-

brze Cesarz i jego przyjaciele pr/vj«;li zasadnicz n^^ " '
-

nit niezawodnie Plalera, eby przivlstawi si*; Nou io

yl mu swój elaborat, szczegóowo opracowany. Zapiski Stroganowa
zawieraj (1. c. str. 108, 112. 117, 121, 127. 134* wielo ciekawych sine-
góów o dalszych dyskusyach Tajnego Komitetu na*! i

ganizacyi ministeryów, w marcu, w kwietniu i w m..,-. : ^ . .

raty Nowosilcowa i Koczubeja, aprobata l.ah;u-pa i A. Woruncowa .
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brata i kuzyna, by jednym z wspóredaktorów niedosze-

go ukazu o Wielkiem Ksistwie Litewskiem; z pod jego

pióra wyszed podobno pierwotny tekst projektu, podczas

pobytu Ogiskiego na Litwie, a przerobiony nastpnie

w PetersburGu, uzupeniony przez Lubeckiego, dosta si

do rk Cesarza. On te ofiarowa si na porednika z ksi-

ciem Adamem; nikt z tego caego grona nie by w tak

blizkich stosunkach z Czartoryskim. Nie w swojem tylko

wasnem odzywa si imieniu, nie swoj jedynie myl wy-

raa, kiedy pisa otwarcie do Czartoryskiego 'i listopada

1811: »Jeeli Ksi usuniesz si od akcyi a nas bdziesz

namawia, ebymy do niej przystpili, sprawi to ze wra-

enie, zachwieje si zaufanie Cesarza do Litwinów i osa-

bnie ich wiara w warto caego planu — dans la soUdite

de VetahlissemenU. Zna dobrze Czartoryskiego; lka si

chwiejnej, wymijajcej odpowiedzi ksicia i z góry chcia

jej zapobiec. Z delikatn, waciw sobie zrcznoci, oszcz-

dza mio wasn znakomitego ma stanu o gonem,
europejskiem imieniu, którego wasna ))idea« zbiegiem

okolicznoci znalaza si w cudzych rkach i to nawet

niebardzo mu sympatycznych; Plater wiedzia, e ks. Adam
nie lubi Ogiskiego. Nie bez przyczyny zasania si To-

maszem Wawrzeckim, jego — ile monoci — na pier-

wszy plan wysuwa. To Wawrzecki — zajty sejmikiem

brasawskim, nie mogc zetkn si osobicie z Ogiskim—
upowani Platera do traktowania, a wysuchawszy jego

rezultatem tych narad by ukaz z 8/20 wrzenia 1802, jedno z naj-

waniejszych zarzdze w wewntrznych dziejach Rosyi za pano-

wania Aleksandra I. Ludwik Plater dal si pozna swoi inicyatyw
w tj'm wzgldzie Aleksandrowi i jego ówczesnym przyjacioom, wsku-
tek czego odgrywa w nastpnych latach pewn rol (ob. wyej str.

62 przyp.), przerwan po upadku Czartoryskiego; std te datoway
si jego blisze przez pewien czas stosunki z czonkami » Tajnego
Komitetu*!, Koczubejem, Stroganowem i Nowosilcowem. Dla Lubec-
kiego za serdeczny, cisy stosunek z kuzynem i przyjacielem o ta-

kich antecedencyach nie by w roku 1811 i 1812 bez wartoci.
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relacyi, po odczytaniu projektowanei^o sukazua, naj/up<'

nirj aprobowa ciit tre te^''o aktu, ii dhtnia au (Irmier

son iidlicsion cntiere, z jedyn tylko, \A:\h uwair. e to

ino/.o /robioby lepsze \vra<'nie w kraju — que cela plai-

mit (lav(int(i(je — (L^dyby Komitet o b rad (jwa w Wilnie;

oijiii ii ae d&ida au.ssi pour Periihour{j, ni la mesure

tait ordonne par Ukaz. Mirno to, liczc s\ umiejtnie

/, ludzkiemi sabostkami waciwego inicyatora zasadniczej

))idei« projektu, Plater prosi Czartoryskiego o dyrekty-
w<;. Krótko i wcjzowato postawi kwesty:

U noHs importe infniiwent, d Watirzccki ci a utut, de

connaifrr rotrr ()})i)non, e cela en f^ijard auj- deux pointtt

stiicatds:

a) dec<j}S')iouii cnf}< r m f/rrmr)if dans le scna dit pro-

iet OH non?
h) payerez-roua de coire peraonne en faueur <lu pro-

jei — oni on non?
Fakta stwierdziy póniej, jaki cel mieli. Plater i \\'a-

wrzecki, w tak ostrem, kategorycznem stawianiu kwestyi.

Oni to Dprzypacili wasn osob«, przystpili do zamie-

rzonej akcyi, nie ogldajc si na ksicia Adama, i 8lan<}li

przy Aleksandrze. Pod koniec roku 1811 uyli jednak teifo

rodka nacisku, eby Czartoryskiecfo wyrwa z bezczyn-

noci, wycign z puawskiego schronienia*). Rozumieli

•) Charakterystyczny jost ustp listu, w którym Plalor wspo-

mina o •moliwoci* powoania ks. Adama na stanowisko Namie-

stnika W. Ks. Litewskiego. U est, je crois, de la jw/i/k/mp des

nais n*sses de proposcr pour cete place hh prtMCtf oWiV < la fnir'

Impt^riale. Proponowano zatnn — on a propoaS — W. Ks. <»!<:>

burskii^go, int^a W. Ks. Katarzyny (toj siostry Aleksandra, w któ-

rej oli^archowiu-malkontonci widzieli kandydatk«; na je^ naAt<^pcx)-

ni(;<. Mais ht Grand Dur! ' npoae, tfu prH9XiaHt ne le I rince

nótdi iKts faii ponr une ;
" gtnrt. Mówiono i o k*! W irtcm-

t)crskim, jcnerat-gubornatorze na Biaorusi, ni »'y est nenis htau-

roii/) (lamis. Oyitlski a peninf d fotta ; ii H'est ^tas diflicat de ix>hji pro-

posff, tunis KI, ce 7141 m>*< pan hnpotufible, t' Emperenr en parte. t'n(^

ccpti it.c-votUi? cumtd oh ituutfsit* A junt' .Ii li nii' .•\i'«%sr «.o1mi«
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najlepiej, jak warto dla caej akcyi miaby w danych

okolicznociach jego osobisty udzia; co wicej, co wa-

niejsze: jakiem niebezpieczestwem grozia jej ))nieobe-

cnoa Czartoryskiego, na jedn i drug stron, wobec

kraju i wobec Aleksandra. To rzecz sumienia: uchylisz si,

pozostaniesz w puawskiem ukryciu — bdzie to ostrze-

enie dla Aleksandra, e Polakom nie mona ufa, skoro

nawet na ciebie nie moe liczy; i my, cho wbrew prze-

konaniu, usuniemy si od wszystkiego, nie bdziem si

na próno ))kompromitowa«. Je n'ai encore rien fait qui

me comproniete ... je n'ai ete que secretaire redigeant, je

penx cesser de Vetre... W twojem rku los sprawy; jeli

upadnie, bdziesz to mia na sumieniu; twój udzia po-

cignby Czackiego i Kniaziewicza: bez was trzech nic

si nie uda.

Godne uwagi s polityczne wywody, któremi Ludwik

Plater nawraca Czartoryskiego na zwolennika jego wa-

snej ))idei« — wierne echo owych wnadziei i obawa na

konferencyach u Ogiskiego, jak o nich pisa Kazimierz

Plater w swym petersburskim dzienniku. Cokolwiek b-
dzie, pokój czy wojna, czy Napoleon zwyciy czy Ale-

tego stanowiska, preferies-vous celui du Ministre Secretaire d'Eta

dirigeant la Chancellerie de Lithuanie et, par conseuent, toutes les

grandes affaires du pays? Ogiski, który inaczej zajby to stano-

wisko, usunby si dla ks. Adama, se placerait parmi les grands

dignitaires et ferait memhre du Conseil prive de Lithuanie . . . Wre-
szcie jest take wzmianka o ministerstwie Spraw Wewntrznych;
na to stanowisko upatrzony jest wprawdzie Seweryn Potocki, gdyby
jednak ta teka dogadzaa Czartoryskiemu, monaby co innego ob-

myli dla Potockiego. Le Prince votre pere prendrait-il part a la

chose ou non? Monaby dla niego rezerwowa jedno z »wielkich

dygnitarstwa : Grand-Marechal ou Grand- Chancelier. Platerowi i jego

inspiratorom chodzio widocznie o przekonanie ks. Adama, e »nie-

obecnoa Czartoryskich podczas urodzin planu nie uczyni im a-
dnej ujmy przy utworzeniu Wielkiego Ksistwa, o ile ks. A. bez-

zwocznie do akcyi przystpi. L'Empereur parait tres-intentionne

pour vou8 — i o tem wspomina Plater w samym kocu dugiego
liHtu. Por. wyej str. 63.
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ksander, w kadym razie UKtanu\vic*nie Wiolkiei^u Khjij-

^twa b(}dzio wytrran ze stanowiska ogólnych interesów

narodu: to myl |)rz<nvodnia tych rozumowa.
)>.Ie/eli Kosya nada Litwie narodow.'| or^anizncyt; i urz-

dzenia reprezentacyjne, rzecz sama przez 8jq bdzie nie-

maym zyskiem: naród polski, w caJej niemal swej roz-

citcoci (tj. w Ksistwie i w rosyjskim zaborze), odzyska

(jczysty JQ/yk, prawa krajowe, urzcjdników-rodaków — la

nation polonaise, dcnis tia presqte (otalile, aura recoucr
sa lannne, aes loisy ses fonctionnaire8<i.

»\V razie wojny, kti^kolwiek w niej zwyciy, Hosya

czy Francya, czy Litwa bdzie przyijczona do Ksistwa
Warszawskiego czy na odwrót Ksistwo do Litwy, w ka-

dym razie ostoi si narodowo i wicej bdzie na pr/,y

szod widoków zupenej niepodleiriociw.

»\V obecnym stanie rzeczy, zwyciska dla Francyi woj-

na moe na ziemie polskie pod zabt)rem rosyjskim spro-

wadzi jak najzi^^ubniejsze nastpstwa, poniewa Rosyanie

na nas wywr ca zemst i nienawi — comme r/fet de

la haine et de la vvu(jeatice de6 liuasea. Si le chanyemetd

h'oper, si lexisienc€ de la Pologne eM declaree, les ar-

mes rnsses, rcpousseen et defaitesy ne po itcant ani pren-

drc (pta elles-m('mc8y aura tent moiti^ de itwtifs de col^re

contrr lears ptoti^ijrsa.

))Iiy moe jednak, e Litwa wskutek wojny dostanie

si pod panowanie Napoleona; w takim razie wicej b-
dzie widoków zjednoczenia nar>du — ;>oiir la reunion

«'ntih'r <ln pays — jeeli wprzód utwierdzi si nowy po-

rzdek r/eczy, ni joli wszystko zostanie p«> dawnemu;
in«)/(' nawet Napoleon uzna potrzeb trourerait den

motifs '- przywróci Koroniarzom dawne prawa polskie*.

» Wreszcie — cokolwiek bdzie skutkiem obecneijo

przesilenia — jeeli Rosya przyzna wikszej czci narv)du

byt narodowy i wszelkie naleno prawa, n^oie lo ws/y

stko z czasem rozcitrn si na reszt ziem pt)lskich. il.i

Kuropy za bdzie stanowi rkojmi, o Ce*..n'Ntu.> II..
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syjskie nie myli o dalszem rozszerzaniu swych dzieraw

ku Zachodowi, utworzywszy pomidzy niemi a swymi s-

siadami UH Etat inermediairen^^^.

To polityczne wyznanie wiary — nie osobiste Ludwika

Platera, ale caego grona dziehiych, niepospolitych ludzi,

co w tym brzemiennym, epokowym momencie stanli przy

Ogiskim. Garnli si do niego, pomimo niedostatków jego

temperamentu i charakteru, bo nie byo innego porednika

midzy Litw a Tronem; nie szczdzili zabiegów, eby ks.

Adama pchn do dziaania, skupi si pod przewodem

Czartoryskiego — nadaremnie. Podstaw politycznego ich

stanowiska byo silne, gbokie przewiadczenie, e w ta-

kiej chwili nie wolno sta z zaoonemi rkoma. Est

iemims . . . Bywaj dugie, szare okresy, gdy nie ma wik-

szej cnoty i roztropnoci nad cierpliwe, spokojne wycze-

kiwanie przy cikiej taczce codziennych obowizków;

w roku 1811, na Litwie, na Woyniu, jeli w kim tlaa

iskra uczu obywatelskich, chcc nie chcc musia zrywa
si do dziaania. Jednym starczao patrze za Niemen, od

orów Napoleoskich oczekiwa zbawienia, sa dla nich

z cicha u siebie gniazdo; wytrawniejszym, starym i mo-
dym, Wawrzeckiemu, Stroynowskim, Platerom, Lubomir-

skim, najbystrzejszemu ze wszystkich Lubeckiemu, pilno

byo do wyciosania, sklecenia ochronnej arki, zanim przyj-

dzie kataklizm, który móg zmie, zagrzeba ostatki na-

rodowego bytu. Byle na czas zbudowa ark; kataklizm

przejdzie, fale potopu opadn — arka osidzie na jakiej

wyniosoci, tu czy tam znajdzie grunt, punkt oparcia.

Nie udao si z Czartoryskim; zosta w Puawach, nie

stan do apelu. Nie powstrzymywa jednak Platera i Wa-
wrzeckiego od zamierzonej akcyi; sam schroniony w ukry-

ciu, nie rnia odwagi paraliowa rozpocztego dziea, l-

ka si nadto wielkiej odpowiedzialnoei za doszcztne
zniszczenie wasnej wideiw. Mia teraz nawet do niej wi-
cej przekonania, ni w r. 1810, kiedy usuwa si z Peters-

burga i zimn wod oblewa plany litewskie Aleksandra.
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W ci<j;\i zimy z roku 1811 na 1812 lilcwMki »oharz prze-

ciw otarzowia nio budzi w nim tych skrupuów co przfd

pótora rokiem. Nio szczdzi AU-ksandrowi zac^jty w pi-

inio z 6 lutei^o 1812 ''^. »Do8zy innie rozmaite po^ohki

o zamysach Waszej Cesarskiej Moóci co do Wielkiego

Ksistwa Litcwskiej^o, o planach wyposaenia tego no*

we^^o pastwa tak rozleiromi przywih*jami, e los jego

byby bez porównania p>diiiejszym zazdroci od pooe-
nia, w jakiem znajduje si Ksistwo Warszawskie*). Jeden

) By to po dugioj, pórocznej przeszo przerwie, pnrw >/% /

list C/Zartoryskiego do Aleksandra. W poprzednim, z dat.-^ 24 1;; i

1811 donosi o wyjedzie do wód: N^aynu rccu depuis touyrmps
aucun onlre de In part de \'ore Mnjesto Imp/riale, et ue voyattt pas

revenir la personne qup fni envoye A Prifrshourg, je me suis dMdif
de pai i r hiressannuen pour les eaux de Silt^sie... Lopinion qM9 la

rolofjnc n'(i rien d attendre des jyromesses de NapoUon et uil ne

ppN.se pas sinr^rement ó la retahlir dans utie form qui puisMe con-

vrnir aux Polonaia, commeiice ii rirculcr et a pthietrer >
' '

:.

iainif^e. Les progres de iopiuion sont deja risifdes, mai.>

es letUe et craintive, car les bmits qui lenaietit de la Lithnanie et

<jui annoHcaient vos unes bienveiUantes (na wiosn r. 1811, po przy-

jedzie Ogióskietro dl) fctersburgai ont aussi cean^: l'OH a peine ó

aaseoir ses idees d'uue mauit^re (ptelconque et fon ne aait pas oh

ratacher ses esjirrnuces ; fon est abatu, obi*rt' d'imi>6ts et saun moffeus

de les patfer... Taki stan rzeczy nio jest ti la lotiyue do Knit»9ipn

Le changcmeut d'opiuion ui s'opth'e dans 1'armee et r/iii est d^jó aeit-

sihie, pcut ilcfcnir trrs manpmnt, si Idrcablaute sitaatioH t/ii moment
routintte et si Yotre Majestt' gard toujottrs ses ifttentions prereden*

tes... To takich doniesieniach, ereaztJ wcale nie prKesadzonych ipor.

wyej str. 15, przyp.), nie nio^.na <lziwi si«; AleK ' .>wi. e me
pozby si nadziei przecieknicia Ksistwa Warsz.i. ^'o na hwoj:|

stron, mimo poraJ^ki. jakiej dozna pod tym w^^ldem nn poos;\lkit

r. 1811. List Czartoryskiego s 24 lipca 1811, pominity sup<^nio w pu-

blikacyi Mazade'a, znany oti niedawna z nied«»kailnie ti 'Ych

wyj5|tk«»w, które poda l)ubrowin: l*yccKa4i (Tapuiia llR'... ... i66;

powyiej przytoczony oryjfinalny tekst wtily x brulionu, który ta-

chowa si w archiwum Czartoryskich Dubrowin w>«lob>l lei na

jaw kdka innych nieznanych listew (' '
• ^

I r. 1811, w interesach osobistych, któi. j . * , .

wu na ówczesne zachowaniu si ks. Adauui, nie w tym set.
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Z moich przyjació pisa mi o tych planach W. C. Moci

w w V razach penych niesychanego zachwytu, omieliem

si zatem posa mu jeden z owych kilku paszportów,

to autor rosyjski wskazuje midzy liniami, ale w sposób o wiele

nawet, zdaje si, wydatniejszy, ni to Dubrowin sobie wyobraa.

Mimo olbrzymiej fortuny Czartoryskich, ks. Adam by wówczas w wiel-

kich kopotach pieninych, do czego te niezawodnie przyczyniao

si wiele opakane pooenie ekonomiczne zarówno Ksistwa War-

szawskiego jak i polskich gubernii. Ks. Konstanty Czartoryski zasta-

wi! byl w jednym z petersburskich banków jaki majtek ziemski

na sum 250.000 rubli; byo to jeszcze za dobrych czasów atwego

kredytu, podobno w r. 1801. Po omiu latach bank odmówi prolon-

gaty dugu, grozi zatem sekwestr zastawionego majtku. Niejaki br.

Rall wywiadczy wówczas ks. Adamowi przyjacielsk usug, spa-

ci bankowy dug i zosta w ten sposób jego wierzycielem. Jakie byy
rachunki midzy obydwoma brami, niewiadomo; do, e ks. Adam
uwaa si za dunika wobec Ralla, a nie móg znale gotówki na

zapacenie dugu. Ju zatem 12 marca 1811 uda si z prob do

Cesarza Aleksandra d'arranger Vaffaire; »inaczej, bd mia sobie do

wyrzucenia, e staem si mimowoli przyczyn ruiny mojego domu
i naraziem na zgub Ralla za wywiadczon mi usug« (Dubrowin,

1. c. 465). enujca proba ks. Adama nie odniosa widocznie skutku,

w tej samej bowiem sprawie pisa do Aleksandra po upywie czte-

rech miesicy, 21 lipca 1811, równoczenie z przytoczonym powyej
listem politycznej treci z 24 lipca (list pominity przez Dubrowina).

W cigu ubiegych czterech miesicy udao mu si jedynie zebra
tyle gotówki, e spaci cz naleytoci Ralla. Yotre MajestenHgnore

pas les emharras, dans lesuels je me trouve vis-d-vis de M. Bali.

Apres avoir fait Vimpossihle pour ramasser ici une partie de la sowime

que je liii dois, et apres la lut avoir fait passer, je ne puis pas lut

rembourser immediatetnent le restant de ma dete, a moins que Yotre

Majese ne daigne venir a m,on secours, en me promettant de faire

un emprunt au Lombard. J'ai ose m'adresser a ce sujet directement

d Sa Majeste Vhnperatrice Mer; c'est M. Bali lui-meme qui m'a pro-

pose de sollicier cet emprunt, co'inm,e Vunique moyen de le sauver de

la faillite dont ii dit etre menace... Winnimy wyjanienie tej dra-

liwej kwestyi nietylko samej rzeczy ale i pamici ks. Adama, któ-

rej Dubrowin wyrzdzi krzywd, bd co bd bowiem pominity
przez niego list z 21 lipca 1811 przedstawia cay przebieg sprawy
w innem zupenie wietle. Nie byo to widocznie wówczas nieprak-

tykowan rzecz w petersburskich rzdowych instytucyach kredy-
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które; d.inc rni byy do dyspo/ycyi, eby lto tu Hprowadzi.
Nio dowiedziaem si(} jednak nic tak dalece nowej^o: same
tylko po^^oski i przypuszczenia. Z tern wszystkiem, i le

pogoski, minno ici niepewnoci, przyjte byy z uznaniem
i z zachwytem, nietylko w polskich prowincy.ich W. C.

Moci, ale wywary nawet wielkie wraenie w Ksistwie
Warszawskiem, adzie caa ludno niezmiernie cierpi

i z tsknot*-) wyglda jakiego rozwizania, któreby kraj

ten wyrwao wreszcie z przygnbiajcej niepewnoci losu

i pooenia. Wielk ask wywiadczyby mi, Najja.^^niejszy

Panie, jeliby raczy objani- mnie w kilku sowach, co

sdzi o tych pogoskaci. Moe ta proba wyda si nie

stosown W. C. Moci; w takim razie raczy mi j wyba-

czy ze wzgldu na pobudki, które j podyktoway: mi-o ojczyzny i szczere, zawsze niezmienne wzgldem
W. C. Moci uczucia«.

Kto wie, ten osobliwy list do Monarchy, pierwszy po du-

giem, pórocznem z gór milczeniu ks. Adama, moe by
napisany »na zamówienie« Platera i Wawrzeckiego; ów
zagadkowy )>przyjaciel z Litwy«, co w tak niezwyky
sposób przekrad si do Galicyi — moe to by delei^al

Litwinów. kt(')rzy pratrnli osobistego zetknicia z Czarto-

ryskim; moe mu ks. Adam, na naleganie Platera i Wa-
wrzeckiego, posa dyskrecyonalne laisser-pasacr im bianro,

jedno z kilku, któro otrzyma wprost od Cesarza, aby

towych (.•wiadkiem Hall), >.oby tliOmbard* na roskaz Monarchy
uil/.irlit wirlkieiMu panu >..-}(lai)('go krcdylu boz zastawu; o to laA

chodzio wKioczuic k.s. Adamowi Lcpirj byby postpi - to pe-

wne — gdyby w takim zwaszcza momencie UHtr/ogl si flnansowoj

zalo->.no.4oi od Aleksandra i Cesarzowej .Matki, choby kosztem naj-

wirks/ych ofiar. Wicej jednak nie mo>.na mu zarzucie; n.»'

i o tern pamita, e ambarasy, w jakich wowczan f*ir siialaid. ij.

w znacznej czci spowodowano d{u^«)Ietnim pobytem w Petersburgu

i penieniem waAnych funkcyj pastwowych bez >.a(hie)fo wynagro-

dzenia. I to jednak eh\ba josl pewne, io poczucie f^' i

zale>.noMci skazao ('z:»rloryskie^«» on )i/i'x\ nooi' »ii<

wanie w r. 1811 i 1812
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W razie potrzeby móg z nim si porozumie. Jeeli ))li-

tewscy przyjaciele«, po bezowocnych zabieg-ach, eby ks.

Adama pchn do dziaania, wymogli na nim przynaj-

n-iniej ten list do Aleksandra: nic w tem nie byoby

dziwnego. Bd co bd, proba na kocu listu, istotnie

niezbyt zgodna z dworsk etykiet, byaby najzupeniej

na miejscu, jeliby Czartoryski odezwa si z ni ustnie,

w Zimowym Dworcu, nie w licie datowanym z Sieniawy,

pod berem Jego Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Moci.

Mimo wszelkiej zachty, mimo zapewnie, e opinia pu-

bliczna w Ksistwie Warszawskiem chyli si coraz bar-

dziej w stron litewskich planów Aleksandra, wnieobe-

cnott Czartoryskiego musiaa dziaa deprymujco. Czuli

to doskonale: Ogiski, Plater, Wawrzecki. Mog-a nawet

w » przebiegym Greku«, w chwiejnym Carze- Hamlecie

podsyca wtpliwoci, czy utworzenie Wielkiego Ksistwa

Litewskiego nie bdzie przecie w kocu wod na myn
Habsburgów: stryjów, kuzynów Maryi Ludwiki, gotowych

kandydatów do tronu Jagiellonów — z Boej i Napoleona

aski. Czterysta lat mijao od unii horodelskiej: kto j od-

nowi na jubileusz, jeli Litwa odzyska byt samoistny?—
tha is ihe iiestion

.

.

.

Nie brako ))kokieteryi« — tak zalecanej przez samego

ks. Adama — z jednej i z drugiej strony. Im wicej mogo
by wtpliwoci, czy urok Napoleoskiej gwiazdy nie siga

po za Niemen, mimo pogosek o wwielkodusznych zamy-

sach « Aleksandra — tem bardziej byy na czasie wszel-

kie lojalne, wiernopoddacze manifestacye litewskiej szla-

chty, na któr nigdy nie brako denuncyacyi, e zawsze

»niepoprawna«, nie przestaje zezowa za Niemen i o-
son, wyprawia synów, a gdzie za Pireneje. Tak ma-

nifestacy by w listopadzie adres wileskiej szlachty z po-

dzikowaniem za rozmaite ulgi: adres, na który Cesarz

da ujmujc, u Ogiskiego obstalowan odpowied —
szczyt kokiet^ryi — w polskim jzyku ^^K

Napróno jednak czekano rosyjskiego przekadu i ogo-
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H/uiiia t,'olovvetro ukazu o Wiolkiern Ksi;«,i\\ it- Liiew -KiL-m.

który w tekscio francuskim «>(! pierwHzycli dni listopada

spoczywa micjdzy papierami Cesarza. Osoby, umieszczone

na licie czonków petersburskiego komitetu, napróno
wyczekiway wezwania do stolicy. Nastaa zima; pó roku

dobiegao, jak Speraski doradza nie czeka na zebranie

si Komitetu i rozpocz bez zw(jki przygotowawcze ro-

boty. To te>, Lubccki i Kazimierz Plater nie tracili czasu

w stolicy; pod koniec rt»ku mieli gotowy substrat do narad

Komitetu, który byby, co najmniej, znakomicie uatwi
zadanie czokaji-jce litewskich »notablów«. To »Ustawa rz-

dowa WielUieLTo Ksitjstwa Litewskiego", obszerny elaborat

o 265 paragrafach, zachowany szczliwie w papierach

Lubeckiego, znany dotd jedynie ze wspóczesnych po-

gosek i powierzchownych, nieyczliwych sdów, które

widocznie opieray si na niedokadnej znajomoci przed-

miotu Wybrani przez Monarch przedstawiciele omiu
polskiiih guberni), z mandatem konstytuanty Wielkiego

Ksistwa, moL'"li istotnie, z tem dzieem w rku, speni
swoje zadanie na poczekaniu; cay sposób opracowania

rzeczy dawa rkojmi, e gówne, zasadniczo [>unkta pro-

jektu nie dostarcz przedmiotu do wielkich rónic opinii

pomidzy w|)ywowymi czonkami Komitetu. Kedaktoro-

wie byli nielylko w ustawicznej stycznoci z Wawrzeckim
i Ludwikiem Platerem, ale czerpali wprost z materyaów,

zawierajcych pomysy tych wpywowych obywateli; oni

za, równoczenie, czekajc na wezwanie do Petersburga,

nie marnowali czasu na I^itwie i torowali drog zasadom

|)rzyszej organizacyi kraju w opinii obywatelstwa, zwa-
szcza za wobec osób, upatrzonych do wspódziaania

w niedoszym Komitecie *°^ Pod koniec roku odby si
w Misku zjazd wpywowych obywateli w celu narad

nad tym przedmiotem: zjazd o nieznanym bliej przebieu^u.

Ogólnikowa o nim jedynie wiadomo pozostaa, e odby
si — na przekór powszechnej w Kuropie opinii o anar-

chii i niezgodnoci polskiego spoeczestwa — pi>d bu*
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dujcym znakiem podniosej harmonii. W obliczu epoko-

weiro momentu ustay jaowe spory o niepowrotn prze-

szo, zaprzestano rekryminacyi, kto zawini w ubiegyci

latach, przed upadkiem ojczyzny: podali sobie rce dawni

Targowiczanie i zwolennicy konstytucyi 3-go maja, by

w wicie nowej ery zwartym szeregiem stan do wspólnej

pracy nad odrodzeniem kraju i°^.

Z dnia na dzie wygldano upragnionego ukazu
o Wielkiem Ksistwie Litewskiem; redakcya tego aktu

bya umylnie tak uoona, eby przygotowana tymczasem

))Ustawa rzdowa« nie wesza w adne kolizye z jego

osnow, rozwijajc w szczegóach zasadnicze postanowie-

nia. Punkt cikoci ))ukazu« spoczywa bowiem w stwier-

dzeniu samoistnoci nowego pastwa, poczonego
z Rosy wzem dynastycznym; to byo po nad wszyst-

kiem istotne jdro rzeczy ze stanowiska narodowego. Na-

tomiast ukaz nie decydowa zgoa o formie rzdu przy-

szego pastwa; nie obudza czujnoci » petersburskich sa-

lonowa, nie zapowiada konstytucyjnych rzdów w Wiel-

kiem Ksistwie Litewskiem: nic, coby rokowao jakiekol-

wiek ograniczenie monarszej wadzy. Widocznie liczono

si z tym wzgldem. Nie brak byo rkojmi, e ))w za-

sadzie« petersburskie salony przyjm do obojtnie, moe
nawet nie bez sympatyi, ))wyodrbnienie« polskich gu-

bernij. Przemawia za tern postawa Koczubeja; o nim wia-

domo, e sprzyja tej idei, Koczubej za mia niezmiernie

duo instynktu, zawsze umia »wyczu« opini stoecznej

oligarchii i by z ni w pewnej harmonii. Siostrzeniec

Bezborodki, potnego kanclerza za Katarzyny, mia czu
styczno z pozostaymi uczniami, kreaturami zmarego
wuja; minister Spraw Wewntrznych pomidzy rokiem

1803 a 1807, Koczubej by jedynym z » przyj acióa Ale-

ksandra, co razem z Czartoryskim nie run, upad na

nogi, nic zego mu si nie stao ^^l Jego przychylno
dla autonomii Litwy mona uwaa za znaczc wska-

zówk na barometrze politycznym stolicy w roku 1811.
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I nic dziwnego: petersburscy wiolinoze, s.irk.ij.-jcy na so-

jusz z Napoleonom, widzieli w Wielkiein Ksistwie Li-

towskiern pierwszorzc^dnej wartoci bro Kosy i w hlizkiom

a po.jdanern starciu. Wanci wicjc byo rzecz nie drani
olipfarcbii samem brzmieniem ukazu. Nikt nie móg ni
domyli, e ten akt otwarby wrota onowatorHtwomc,

nowonwjrdiejani, najdraliwszej natury, w dwóch arty-

kuaci o tak niewinnem na pozór brzmieniu, w szóstym

i siódmym. W nich bowiem pomieszczono zapowied roz-

wini(}cia oLTÓlnych postanowie ukazu pod obojtn nazw:
un retjlcmcHt [jihiral de radministratimi publi(jue pour

le Grand iMche dc Lithudnie. Czego za spodziewali si^

redaktorowie projektu po tym t. z. »reLrulaminieo, r^fjle-

ment, wida z polskiego tekstu, w którym projekt ©ukazu*

zachowa siej wród papierów abckiego z roku Isll.

W polskim tekcie nazywa si on po prostu: » Ustawa

powszechna administracyi publicznej Wielkiego Ksistwa
Litewskiego* — nUstawaa. której opracowanie nastpu-

jcy artyku manifestu powierza wiadomemu Komitetowi,

z zastrzeeniem sankcyi monarszej "'\

Hya w tem — zdawaoby si moe — pewna na-

iwno, jeeli przypuszczano, e manewr tego rodzaju

upi czujno potnych oligarchów na petersburskim

gruncie i pozwoli — e tak powiemy — zeskamotowa
dla Litwy konstytucy? W kadym innym momencie

przyszoby tak oceni t taktyk Lubeckiego i towarzyszy;

rok 1811 by jednak i pod tym wztjldem wyjtkow zu-

penie chwil. Prócz wojny z Napoleonem dojrzewao za-

razem co, o czem nie nio si stoecznym »wielmoom«,
ministrom, senatorom i jeneraom, albo te nio si tylko

niewyranie, jak zy sen, duszca zmora. Sarkali na Spe-

raskiego, na jego Hoinncirjrdirja, na reformy roku 1810,

Rad Pastwa, ))|)lan linansowyu, Komisy umorzenia du-

gów Cesarstwa; jeszcze bardziej zaniepokoi ich wieo,
w lipcu 1811, manifest o reformie Senatu; nikt )odnak nio

zna wielkiego cat)ksztalu projektowanych reform, któ*

Smolka, t. II. 9
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rych czstkami tylko, zrcznie przykrojonemi do zamie-

rzonej caoci, byy wszystkie dotychczasowe nowowwje-

dieja. Nikomu nie byo danem wejrze w istot rozle-

creiTO a misternego planu, którym Car i Speraski mieli

Rosy przeksztaci, wparcelacy Samodzierawia« przeobra-

zi na pastwo prawne o reprezentacyjnym systemie io9.

W czstych naradach i konferencyach — latem, jesieni

1311 — Speraski pewno nie zwierza si Lubeckiemu

z wszystkich tych swoich i Aleksandra planów; o tern nie

mona wtpi. To niezawodne jednak, e da mu do pozna-

nia, co miao Rosy czeka w niedalekiej przyszoci: co,

wobec czego Wielkie Ksistwo Litewskie bez narodowej

reprezentacyi byoby prostym anachronizmem. Dokadnie

zwaszcza pozwoli mu zawczasu wejrze w przysz orga-

nizacy Wielkiego Ksistwa Finlandzkiego, tego pendant

odrbnej, autonomicznej Litwy: w gotowe szczegóy mani-

festu, który ukaza si z kocem grudnia ^^^ — moe jako

halon d'essai, jaka zwiastun drugiego manifestu: o Litwie.

Speraski twierdzi wprawdzie — i susznie — e kwestya

polska trudniejsza od finlandzkiej i wicej skompliko-

wana ^i^; mówic to, myla o jej stosunku do polityki za-

granicznej. Co do wewntrznej jednak organizacyi, nie

byo tak dalece powodu, da Sejm, reprezentacy naro-

dow Finlandyi, a odmawia blinicej, autonomicznej

Litwie — zwaszcza w roku 1811, kiedy korona projektów

Speraskiego, rosyjska Gosudarstwjennaja Duma, wyda-

waa mu si tak blizk urzeczywistnienia, kwesty krót-

kiego czasu.

Tak, w cigu drugiej poowy roku 1811, do niepozna-

nia zmieniy si warunki, w których wypado dziaa Lu-

beckiemu i towarzyszom — na gorsze i na lepsze. W maju,

gdy pracowali nad memoryaem, który Cesarz zamówi
u Ogiskiego, liczyli na bezzwoczn decyzy Monarchy;

marzyli jedynie o tem, co od nich nie zaleao, eby pokój

utrzyma si jeszcze choby przez pi miesicy; niech

autonomia Litwy ustali si jako tako, nim przyjdzie do
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\vi«'lkioj wojny. Dla przyspieszenia rzeczy, dla U8Uin<;ca

rozmaitych trudnoci, L,^oto\vi do wsz<*lkich ofiar, w najcia-

nicjszych i^Tanicach zarnkncjii t^/»wny zrqb postulatów

narodowp^o bytu, bo brak im byo takieL^u ucznika z Tro-

nem, któryby ich objani, co nnona rzeczywicie
os i gn ('• '^^ w jesieni, wród l^ronej zawsze sytuacyi

na zewntrz, saba mo/.e nadzieja szybkiej, doranej wy-
jranej — po piciu, szeciu zmarnowanych miesicach,

gdy miinn podsunicia gotowejro »ukazu«, napróno wy-
"^K-jdali upraj^^nionej decyzyi. Wiedzieli za to, duo wicej
wiedzieli, jak daleko posun trranice postulatów, a to

dzidki stycznoci z jedynym m/em stanu, kt/iry zna do-

skonale ówczesne Aleksandra zamysy i niecierpliwi si
jego Hamletowsk chwiejnoci — z samym Speraskim.

Ta zmiana pooenia widoczna w caym projekcie kon-

stetucyi, tej »Ustawy rzdowej \N'ielkie«jo Ksistwa Li-

towskie^^^ow, której 260 artykuów Lubecki wypracowa
w ostatnich miesicach r. 1811 "I

W caej tej pracy by wierny hasom Wielkietro Sejmu,

wród których zacz obywatelski zawód, otrzs si
z petersl)urskich naleciaoci, z praporszczyka muszkieter

skieLTo urós na przewodnika wspóobywateli: wierny za-

sadom i przekonaniom swojetro mistrza na politycznej

widowni, który w tym samym czasie torowa mu w domu
droi^ do marszakowstwa w irubernii, Stanisawa Ursyna

Niemcewicza. Jeeli jednak w dyskusyach politycznych.

na Litwie czy w Petersburtru. czsto w tyci czasnri od-

zyway si gosy za przywróceniem konstytucyi 3-jfo maja,

za mechanicznem jej odnowieniem w Wielkiem Ksistwie

l^itewskiem, Lubecki przeciwnego by /dania. Wola po-

dobno unikn reminiscencyi, która drania Hi»syan. a ró-

wnoczenie w kraju wyzywaa przeciw rozpocztemu

(Izien rozliczne rekryminacye i uprzedzenia przeciwnego

ob(»zii, tlejce pod pi)pioami utraconej niepodle^o.sci. Wa-

niejszy jednak by wzgld rzeczowy, praktyczny, który

wstrzymywa modego polityka od jaowego w gruncie
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rzeczy frazesu, jakim po caych dwudziestu latach, w od-

miennych zgoa okolicznociach, byoby odnowienie wspa-

niaej improwizacyi 3-go maja. To, co w niej miao naj-

wiksz warto w r. 1791, sukcesya tronu i wikszo
crosów, to w Wielkiem Ksistwie Litewskiem, zwizanem

z Rosy, byo ju samo przez si prostym warunkiem

bytu litewskiej autonomii. Zreszt za konstytucya 3-go

maja dawaa tylko — jak to byo jej celem w r. 1791 —
ogólne to, substrat przyszej organizacyi pastwa, pozo-

stawiajc tej niepewnej przyszoci wykoczenie szczegó-

ów, które w mniej sprzyjajcych warunkach mogoby
zwichn istotn warto dziea. Kto zna usposobienie

litewskiego obywatelstwa, nie móg pozby si obaw, e
ten uroczy frazes — t drog reminiscency — przyjdzie

w najlepszym razie okupi cik, w danych okoliczno-

ciach nawet niebezpieczn walk o zasadnicze kwestye,

zarówno politycznej jak i spoecznej organizacyi, na które

w wielkiem dziele Czteroletniego Sejmu znajdowaa si

albo nadto ogólnikowa, albo te, wobec nowych wymaga
czasu, niedostateczna odpowied. Wszystkim tym niedo-

statkom mia z góry zapobiec projekt »Ustawy rzdowej
Wielkiego Ksistwa Litewskiego«, wzorowany na konsty-

tucyi 3-go maja, tak w ukadzie przedmiotu jak w zacho-

waniu ogólaych zasad, ale z kategorycznem rozwizaniem
doniosych a draliwych zagadnie, które byy nie roz-

strzygnite w improwizacyi Wielkiego Sejmu.

Dno ta uwydatnia si przedewszystkiem w naj-

draliwszej, dla interesów litewskiego obywatelstwa naj-

ywotniejszej kwestyi wociaskiej. Tu projekt Lubec-

kiego pomkn daleko po za owe niepewne, mgliste gra-

nice, jakie na tem polu zakreli wtestament niepodlegej

Polski« i przyszym pokoleniem przekaza.

Oto dosowne brzmienie 24-go artykuu ))Ustawy«:

»Chcc dogodzi z iedney strony obowizkom odwie-

czney sprawiedliwoci, prawom Religii i ludzkoci, a z dru-

giej zapobiedz szkodliwym naduycia skutkom, spokoyno
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publiczn zamienza mogcym, postanawia si, e Lud
Wieyski w Wiolkiem Xi(}8twie LitcwHkiem zarnicHzkay,

w przecigu Lat dziesiciu do uywania Prawa wolnoci
usohistey przypuszczony zostanie. Poczwszy od Koku
18 li:? do 1821, co rok w kadym majtku uwalnia si
l)(^(lzie dziesita czd Wocian [)rzez iJ/iedziców. Z uwol-

nionemi zawiera si bd umowy za wspóln zgod,
które to umowy pod opiek Prawa y ilzdu krajowego

j)rzyjmuj si y wiecznie Dziedzica y nastpców iego

albo prawa nabywców ieLTo iako y Wocian tak wiza
bd, e ich nigdy samowolnie odmienia nie bd mocni.

W Maitkach Skarbowych, w possessyi zostaicych, uwol-

nienie powyszo dzia si bdzie przez Fossessorów,

a kade takie uwolnienie potwierdzone bdzie przez Mi-

nistra Skarbu".

W stosunku do konstytucyi 3-go maja, wobec synnego
jej artykuu czwartego — postp niezaprzeczony; postp

te niemniej wielki a niewtpliwy w stosunku do wspó-
czesnej karty konstytucyjnej Ksistwa Warszawskiego, z jej

efektownym frazesem: Znosi si niewola — czczym, bez

treci frazesem, który zdoa wprowadzi pewien chaos

w stosunki midzy szlacht a wocianami, a przekaza

rozwizanie kwesty i wociaskiej — Czerkaskim i Milu-

tynom, po pidziesiciu latach. W porównaniu za z mod-
sz o cztery lata konstytucy Królestwa Kongresowego, z jej

dyskretnem, fatalnein milczeniem o kwestyi tak wielkiego

dla przyszoci znaczenia: praktyczne a rozwane rozcicie

gordyjskiego wza w projekcie Lubeckiego z r. 1811 —
to w kadym razie wielki zaszczyt dla niego i ówczp-

snych jego wspópracowników... niestety tylko projekt,

/a co na nich nii^ s[)ada odpowiedzialno.

Takie zacne wzniesienie si po nad poziom klasowych

interesów mona poczyta redaktorom »l 'stawy « za lem

wiksz zasug, e — nic dziwnego zreszt — w gronie

wspóprac«>wników nio byo wcale jednomylno.-ioi wobec
tego trudnego zagadnienia, które tak bli/ko dotykao iy-
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\votnvch interesów i bytu materyalnego litewskich ziemian.

W papierach Lubeckiego znalaz si drugi projekt kon-

stytucyi, po francusku zredagowany, w wielu punktach

odmienny ^^*. Ten drugi projekt wykracza wprawdzie take

po za granice ogólników 3-go maja, bd co bd jednak

przekazuje znów rozwizanie sprawy wociaskiej przy-

szemu pokoleniu. Chcc bowiem w najszerszej mierze

uczyni zado wymaganiom susznoci wobec wocian
i wacicieli, przesuwa nieokrelony termin reformy do

ukoczenia mozolnych prac przygotowawczych, wymaga-

jcych dugiego czasu, cisych pomiarów, oszacowania

ziemi, katastru i t. d.*). Daleko tu w kadym razie do

chwalebnej precyzyi, która cechuje art. 24 »Ustawy rz-

dowej W. X. Litewskiego«, ze miaem oznaczeniem do
krótkiego okresu, w cigu którego musiaa dokona si

reforma, a przecie, ile monoci, z roztropnem powstrzy-

maniem doranego wstrznienia gospodarczych stosun-

ków zrujnowanego kraju.

) Tire VII. — Des colons et cuUwateurs. — 68. La Constitution

assure a la classe des cultivateurs un etat lega. — 69. Les travaux

et redevances, auxquelles les cultivateurs comme usufruitiers des

terres (appartenants aux proprietaires des biens-fonds) sont assujettis,

ne seront pas arbitraires, mais determinees par des lois et reglements

particuliers ou par des contrats. — 70. Le principe, sur leuel les

redevances dues aux proprietaires seront fixees, est celui que Fusu-

fruitier jouisse d'un benefice proportionn a son travail et au pro-

duit de la terre. — 71. Une Commission speciale s'occupera, a cet

effet, d'un projet de loi sur Tarpentage et restimation des terres et

sur la confection d'un cadastre... (Art. 72—77: o organizacyi gmin,

commiines, i okrgów, cantons)... 78. II sera libr aux proprietaires

de conclure avec leurs colons des contrats, par lesuels les rede-

yances et travaux seront fixeis d'un accord commun — 79. De telles

conventions, conclues avec la communaut enti^re ou avec chaue
habitant (Je yiHagn, deviendront pour les parties contractantes une
obligation coinniune et reciproue, et cela, suivant Tónonciation ex-

presse et la teneur du contrat garant de cet accord, sous la pro-

tection du Gouvernement.
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Sarni wolni, uczymy i wocian woIn<MMi,

Oddajmy im w dziedzictwo pOHia<iani«' zi«'mi.

Na której si zrodzili, klór krwaw praci|

Zdobyli, z której wszystkich ywi i bogac...

Nieraz sysza to iaso czternastoletni chopiec, len co

w kilka miesicy po spi.saniu niedoszej nUstawy* patrza

na stroJii(3 puki króla Ilioroninia; sysza, nim zawitaa
wiosna

Obfita wo zdarzenia, nadziej brzemienna...

Fami<;tna wiosna wojny — pikna mara senna...

Sysza to przed paniicjln wiosnrj i po niej, zimow
porij, ^dy mróz zmiót ludzi, zwarzy nadzieje. Tak bo-

wiem czy inaczej, doranem przeciciem wfjza czy roz-

plataniem, trzeba byo raz skoczy z najywotniejsz

kwesty, jak i^asnca Rzeczpospolita przekazaa do roz-

wizania epicronom Wielkiego Sejmu — skoczy, dopóki
pur.i. .Iii i przed »wio8n wojny«, w roku 1811, rzecz

bya trudna, niesychanie draliwa, nietylko wobec rónic

opinii w onie wasnejro spoeczestwa, wicjcej nierównie

ze wzglcjdu na ozy przykad «. trrony kamie obrazy dla

petersburskich ))wielmo<')W«-, kady by przecie panem
tysicy »dusz«... w jjrtjbi Kosyi.

Myy i w iimych kwestyach rónice zdania w irronie

niedoszych budowniczych Wielkiej^o Ksistwa. Kedakto-

ii)wie ))U9tawy« nie obawiali ni wcale radykalnego za-

machu n.i cenny pod obcym rzdem zabytek czy prze-

ytek z czasów Rzeczypospolitej: na sdownictwo oby-

watelskie, sdowych urzdników z wyboru. Zna w lem

owoc rozwaki i dowiadczenia. Póki »polskie prowincye«

byy zwykemi Lruberniami Cesarstwa, o odmiennych zu-

penie urzdzeniach w ustroju schiwnictwa, pubHcznej

edukacyi, i w systemie npodalktjwania, o«irbnych, ponie-

wa rzd zaborczy nie zdy ich zniwelowa: niebezpie-

cznie byo narusza cokolwiek z tych odrbnoci, próot

jedynego piicilryium odiosum znacznie w) /szych poda^
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ków. u siebie jednak, we wasnym domu, w samoistnem

pastwie litewskiem, mona byo, bez obaw o naraenie

resztek narodowego bytu, zerwa z tradycy dawnego s-

downictwa, z rupieciem exdywizyi, walki »stronnictw«

podczas wyboru sdowych urzdników — i z caym inwen-

tarzem »ostatniego zajazdu na Litwiec(. Projekt ))Ustawy«

zna tylko urzdników z nominacyi Wielkiego Ksicia,

nie wyczajc sdziów: doywotnich i mianowanych na

przedstawienie odpowiedniego ministra; odrodzony, roz-

kwitajcy Uniwersytet w Wilnie mia w tym celu do-

starczy potrzebnego zastpu wyksztaconych prawników,

którzyby z czasem wyparli z urzdowych stanowisk pra-

wników-palestrantów starego autoramentu. Drugi projekt

natomiast utrzymywa nienaruszon organizacy sdów
dawnego kroju, a za to zapowiada opracowanie nowego

Cod Alexandre; ))Ustawa« przeciwnie pomiecia zacho-

wanie Statutu Litewskiego w rzdzie zasadniczych praw

Ksistwa, zostawiajc ustawodawczej pracy obu Sejmo-

wych Izb stopniowe zmiany i ulepszenia Statutu, zgodnie

z wymaganiami czasu. Trudno zatem okreli, który pro-

jekt by bardziej konserwatywny, który liberalniejszy;

w jednych przedmiotach wUstawaw wyprzedzia francusk

redakcy konstytucyi, w innych odwrotnie. Wida to take

w politycznych materyach; francuski projekt wprowadza

inicyatyw ustawodawcz posów sejmowych, ))Ustawa«

za, podobnie jak konstytucya Ksistwa W^arszawskiego,

zastrzega j wycznie dla rzdu Wielkiego Ksicia. Jedno

cechuje oba projekta: widoczna dno do zapewnienia

wszelkich rkojmi siy i sprystoci narodowemu rzdowi.

»U8tawa« czy z ni równorzdne, wiadome celu de-
nie, które po kilkunastu latach odezwie si w niedoszej

reformie Lubeckiego, w zasadach przeksztacenia admini-

stracyi Królestwa — pogrzebanych wybuchem listopado-

wego powstania. Szósty tytu ))Ustawy« (art. 125—135)

przyznawa Radom Wojewódzkim i Powiatowym wcale

szeroki zakres dziaania w obrbie samorzdu, nawet



FRZRD KOKGKKHKM WIKDRAKEIM 137

Z prawom rozkadu cifjarów podatkowych; Sejm mia
uclivvala('- tylko oi^ólny ich kontyni^^ent '•*.

Lubockiei^o szczególnie zajmowaa .sprawa wociaska.
Na pocz.-tku r. 1812 napi.sa o niej mernorya dla Ceaarza,

w formie listu do Ot^iskiei^n); zakoczy g^o aluzy do

niezwykych rozmiarów rzekomego listu: je sens qu'il ne

fdiif })(in abusrr de volre inditlfjrnce, tturout lorsque

peii-etre ii n'est uention que de riueries... Aleksander

ywo zaprzeczy, eby to byy maro nia"'.

Wielkie Ksicjstwo Litewskie r. 1811 pozostao marze-

niem — i reforma 1830 r., nie gotowa na czas bro do

odbicia zamachów na byt Królestwa. Ten student czwartej

klasy, któremu w dwunastym roku iskrzyy oczy na widok

Napoleoskich orów, podsucha moe take, co po ruinie

wielkich nadziei — z tej albo z tamtej strony — gaw-
dzili koledzy ojca palestranta:

Najduszy proces bywa z blizkiem pokrewiestwem,

Bo wtenczas sprawy skoczy nie mona maestwem;
St.'d to Lachy z Uiisaini w sporach nieskoczonych.

Idtic z Lecha i Kusa, dwóch braci rodzonych . ,

.

Nic nie ^inie w naturze; i w historyi nie marniej

marzenia, rozumne, zacne, zrodzone z dobrej woli. Do-

wodem ten student z Nowoj^^ródka i jeiro pokolenie; ono

podroso pod wraeniami niedoszych marze r. 1811,

wstijpio w wiat ze skarbem tej adobrej woli«, co przy-

wiecaa przebrzmiaym marzeniom starszych a w mo-
dem pokoleniu wmnoya siej przez czyny yjceo, w domu,

w kraju i na tuactwie. Nie doczekaa si(} Litwa dalszego

rozwinitjcia tych szkó, które wyday Filaretów i Promie-

nistych, nie ujrzaa rozkwitu tdukacyi public/nej wedug
my.li autorów »lJstawy« z r. 1811, pod zarzdem wile-

skiej Izby Edukacyjnej. niekrt;powanej, niezalenej od l*e-

tersburi^a. Róne jednak pomy.ny roku 1811, co do »aui-

chcjty rozwoju rolnictwa i przemysu*, co do uzdrowienia

kredytu w kraju — pomysy urodzone dla Litwy, dla niej

nie powrotnie stracone — odyy po kilkunastu latach za
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Niemnem, w Kong-resowem Królestwie, przetrway tam

ruin Królestwa, i przeszczepione z czasem przez ucznia

Lubeckieiro za Wis, do Galicyi, tu i tam byy dwigni
narodoweiro bytu, w najgorszych, najrozpaczliwszych cza-

sach. Nawet marzenia, ywotne i rozumne, nie marniej

w historyi.

VII.

Nic nie przyczynio si tyle do pogrzebania planów

Wielkiego Ksistwa, co przysowiowy wnieprzyjaciel do-

brego«: le mieux — Fennemi du Men. Coraz pewniejszy

znów wybuch wojny z Napoleonem i^^, zniechca Ale-

ksandra do litewskiego »pórodka((, zawsze w tej samej,

nieustajcej obawie, eby wysza oferta zrcznego prze-

ciwnika nie skierowaa ukutej na wojn broni przeciwko

Kosyi; znowu wKrólestwo Polskie«, w granicach przed-

rozbiorowych, wypierao ide litewskiej autonomii: ta naj-

wysza oferta, której Cesarz Francuzów nie móg przeli-

cytowa. Próno radzi Speraski, uosobiony rozum w po-

bliu Aleksandra, eby nie zwleka z powzit ju de-

cyzy w » przedmiocie wewntrznej administracyi Cesar-

stwa«, ze rodkiem, przeciw któremu Napoleon nie móg
zaoy protestu. Próno przywiadcza skrycie rozsdek
Aleksandra — tem bardziej, e na wewntrz rzecz ró-

wnie wydawaa si do bezpieczn, gdy grudniowy ma-

nifest o Wielkiem Ksistwie Finlandzkiem da wprawdzie

powód do nowych krytyk w petersburskich salonach, ale

w oofóle nie wywoa tyle haasu, jak mona byo si l-

ka ^^^. Próno — Car-Hamlet uprzykrzy sobie myl o »pó-

rodkuw; wukaza o Litwie lea gotowy do podpisu —
Aleksandrowi marzyo si o ))Polsce« — w przededniu

wojny proklamowanie Królestwa Polskiego mogo jak ma-
gnes przycign Warszawiaków a przez nich rzuci haso
apostazyi za Odr, do Prus, w granice Reskiego Zwizku,
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(lo nii.ist ianzeatyckich, niedawno pr/eksztaronych na

Irancuskie departannenty.

Sarn Ogiski pchn nm/e na te; droj^ Cesarza, nie-

chccy, niewiadomie. Nie chcia wcale wstrzymywa ogo-

szenia »ukazu«; przeciwnie, na^Hi, nie wiedzia tylko, jak

do tetro siej zabra. Zdoby si na energ-i w poowie ktu-

dnia 1811. Przestrzoi^a przed dalsz zwok: Napoleon

ino/e »wyprz(dzia Aleksandra. Au moment meme oii

IKmprrrnr yupoltnn chttinirait et nottnnenti un roi de

J*olo(jn(', en pri'ren(tnt Yafre Majesr Imjuridlc, toutes les

nensdtiona ue loryanisution de la Lifntnnie pourrait

prodnire^ seraient (^canouies; ce moment-la, Sire. serety je

Hc Ir caehe jhis, nn moment de crise... Malujc jednak

widmo wpolskioufo króla« z aski i nominacyi Napoleona,

nie domaLTa sig równoczenie podpisania ukazu, któreizo

tekst gotowy przysa by Cesarzowi przed picjciu tygo-

dniami. W inn zup(?nie uderzy struna, ni tak niedawno

jeszcze, w majowym memoryale, trdzie silnie akcentowa
odrcjbnoj^ Litwy, przywizanie Litwinów do staroytnej

nazwy itp., itp. Les soncrnirs de rexstf}ice pattsee i<e >t-

(ftiecnf a la mmoire des Polonu is, r( ii ne fant pas se

Ir dissimnler: les Polonais deuenns snjets de la liussie

piir ilritit dr c<fnqnete, n'ont couln jamais se d^sister du

nom drs Polonais. Jest to poniekd mowa pogrzebowa dla

> wielkiego pmjektuw samoistnoci Litwy — notre {pand
jo-(tjrf par rapporl a la Lithnanie, jak mówi Aleksander.

Dobry, o ileby sitj dao utrzyma pokój, utraci wszelk
warto w obliczu wojny: Si Fon pouiai snpposer que

Irs rlioses restassetd in statu (juo, je le n^ptte eneoi'e, la

formation dn (irand Dnch de Lithnanie serait la mesure

la plus conrenaliU\ et (/ni ponrrait suf/ire, rofnfne /K>Mr

Ir moment (ni je la projtosais ... mais elle nieeillertut pas

renlhonsiasme gn^ral, dans le cas qn'on sen occupi «'< la

reille dtre menaa^ de la gnerre...*).

•) Nowa ta faza w akcyl O^-iiiskioj^o i tDwantyHiy. od polowy
gru(h)iii 1811, uwydatnia mii; w tak naswanynt pow\>«'j drugim
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Moe to miaio znaczy: Nie zwlekaj duej, Najjaniej-

szy Panie, podpisz natychmiast »ukaz(( w sprawie omiu

iTubernii; dzi jeszcze pora, ))to umniejszy poniekd — en

projekcie konstytucji; Constitution du Boyaume de Pologne (Arch.

Yzczucz. A/3). Tytu, dany temu projektowi, nie przesdza zreszt

o rozcigoci oKrólestwaa, nie dotyka wcale tej kwestyi, jak »Usta-

wa rzdowa W. X. Lit.«, w której okrelone s nawet granice »wo-

jewództwa i podzia ich na powiaty, na obszarze omiu gubernii.

W i^Królestwies drugiego projektu moe pomieci si zarówno cay

obszar dawnej Rzeczypospolitej jak i terytoryum omiu gubernii

(na razie przynajmniej), skoro stolic tego »Królestwa Polskiego« ma
bv Wilno; tam »król polski* ma si koronowa. Ogiski, przedsta-

wiajc Aleksandrowi swój memorya z 1/13 grudnia 1811, uy do
niezrcznie tego samego manewru, którego próbowa ju przy pierw-

szej zmianie swego majowego projektu (3 listopada n. st.), motywu-

jc t zmian rzekom »wiksz prostot* nowych postulatów: La
formation d'un Boyaume de Pologne est hien plus simple que Vorga-

niaation de la Lithuanie . . . Trudno jednak przypuci, eby to by
istotnie niezrczny tylko rodek taktyczny, podyktowany mniema-

niem, jakoby taki pretekst do poruszenia picej sprawy móg pobu-

dzi Monarch do dziaania. Ogiski zdawa sobie widocznie spraw,

e w tej tak znaczcej zmianie frontu moe by pewne ryzyko, i nie

szczdzi te dugich wywodów, eby j umotywowa. Powodem tej

zmiany frontu byo jednak prawdopodobnie blisze zetknicie Ogi-
skiego i towarzyszy z wpywowemi osobistociami w kraju, za po-

rednictwem Wawrzeckiego i Ludwika Platera; moe to by nawet
bezporedni skutek owego «zjazdu obywatelskiego* pod koniec roku

1811, o nieznanej niestety dacie (ob. wyej str. 127). Jakie stanowisko

zajmowa Lubecki wobec tej zmiany frontu — niewiadomo. Naley
go bez wahania uwaa za gównego redaktora »Ustawy rzdowej
W. X. Lit.t; jeli za wanie ów odmienny projekt konstytu-

cyi {Constitution du Boyaume de Pologne) jest znaczcym wyrazem
grudniowej zmiany frontu, monaby w tem widzie niejak wska-
zówk, e Lubecki nie by jej zwolennikiem. Warto zreszt zazna-

czy, e ta zmiana taktyki zesza si z równoczesnem zachwianiem
ogólnogo planu reformy ustroju rosyjskiego Imperium. Pierwotnie

dzie 1/13 wrzenia 1811 wyznaczony by na ostateczny termin wy-
koczenia zamierzonego dziea; tymczasem w jesieni 1811 gotowe
byy zaledwie niektóre czstki rozpocztej budowy. Sam Speraski
mówi o dokonanych reformach: »Ludzie tam szukaj koca, gdzie
j(.»st zaledwie sam pocztek; wydaj sd o olbrzymiej budowie, pa-
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partie — wpyw Napoleona na umysy I*olaków, bcjdzie

dla Litwy wiadectwem dobroczynnych intencyi Waszej

Cesarskiej Moci, zadziwi Wars/.awiaków, a zarazem do

pewnej^o stopnia osabi ich nadzieje co do usposobienia

polskich poddanych Kosyia. To wszystko dobre na dzi»

w pokoju, zwaszcza, j(?eli z chwil wybuchu wojny ogo-

sisz siQ królem polskim a Wielkie Ksistwo przeobraziHZ

w Królestwo. Ostatnia to jednak chwila; jeeli jej zanie-

dbasz, w momencie wypowiedzenia wojny zapóno bt^dzie

na »)ukaz« o Wielkiem Ksistwie ''^

Po dwóch tyij^odniach, 27 grudnia, Aleksander zawe-

zwa do siebie Ogiskieu^o, nie szczdzi komplementów
z powodu nowet^o memoryau, nie da po sobie pozna
ani cienia niechci: Quant aii tire^ pouruoi ne pren-

(hais-je pas cclui de roi de Pologne, si cela jyetU vous

fairc plaisir? Czy »kt»kietowa« tylko, wedug niedawnych

recept CzartoryskieiL^o, czy moe przecie myla: »nie lada

rrescendo .jda od maja do listopada, od listopada do

grudnia, a wszystko dla uproszczenia majowego pro-

trzc na k:unie wgielny . .. Juz od roku zwoliualo znacznu* /empo

zainiorzonych reform, z tom wszystkiMii jednak, projekt reformy S«»-

natu, wniesiony w lipcu IMl do Uady Pastwa, Awiadczyl jasno, u
Cesarz nio zaniecha og(')lnego planu. Przyjcie, z jukiem Hpotkal si

ton tak draliwy dla oligarchii proj«'kt, rozstrzygno prawdopodo-

bnie o lopach zamierzonej caoci. C'harakterystyczne si\ siowa ."^pe-

raskjcgo w licie do Stolypina ipa/dziernik 1811), wyraz bezgrani-

cznego zniechcenia: >Po.HtuyI mi pobyt na wsi i oderwanie si^ od

jaowych roje w sprawach publicznych troedirreatije ot ietisrnich

eatiei po suibie). T nazw jaowych rije stosuj nr •• - -ne do

wszystkich moich zamysów i usiowa, /cby il/\vign.|i i . '^an
bry (dwiuut' iftubujn tohecru), która w iaden sposób nic da si^ ru-

szy. Nieche sobie spoczywa, a ja nie bd marnowa rdrowia na

czczo, jaowo zabiegi... c Ob. Ilunnin., (>6it\ocTBciiiiuc A*n^«>ni(* »^ " *

cin npii .\.-ioKcaiiAivk I |11KX)) str. 1-46. Ciekawe to petuiani du

B klór(>mi Speraski odezwa ni nieostronie o Aleknandne wot>oc

Dataszowa (IIIiuii^Toi^-k, IImii. A.icKcaAP* IIopuMh III, 36| TohI et qu'U

fnit, i ^' fiti () demi ; ii rst trop faihl(> ponr regir t>i trop fori ptmr

tHre rryi.
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jektu: w kocu zaprao'n omiu gubernii dla króla-nomi-

nata z aski Napoleona«. Jeeli tak pomyla, nie zdradzi

si przed Ogiskim; znowu zada listy czonków Komi-

tetu do uoenia wpolskiej konstytucyi«. Dans ous les cas —
rzek 27 grudnia — je veux que vous me donniezs le noms

de cos compatriotes qiie nous pourrions charger de pre'-

parer un plan d'organisation pour les huit gouvernemens

qui doivent composer la Litliuanie ou la Pologne; je vou-

drais en avoir iin de chaue gouvernement. . . To ju bya
w tej chwili tylko czcza ))kokieterya«: niechaj w kadej

^ubernii jaki wpywowy obywatel oczekuje wezwania

do Komitetu i . . . utrzymuje wdobrego ducha« — pour que

cela serue de emoignage des honnes intentions de Sa Ma-

jese Imperiale. Tymczasem ukaz o Wielkiem Ksistwie,

ugrzz w czeluciach tajnych papierów czy moe spon
na marmurowym kominku carskiego gabinetu; odtd

o » Wielkiem Ksistwie« nie byo mowy... ani o Komi-

tecie. Bya mowa o Polsce, w cigu stycznia 1812, ju
jedynie o ))Polsce«. Aleksander nadmieni, e mu si nie

podoba projekt polskiej konstytucyi, który da opracowa

dwom ))rzeczoznawcom« w sprawach finlandzkich, Rosen-

kampfowi i Armfeldtowi — jakby nigdy nie byo wzmianki

o komitecie obywatelskim, co wanie mia si zaj ta-

kim projektem. Wówczas Ogiski wspomnia mu o gotowym
elaboracie Lubeckiego i Kazimierza Platera. Cesarz zby
go frazesem: nie zapomnijcie tylko o wocianach, to rzecz

niezmiernie wana, wy zawsze obchodzilicie si z nimi

jak z Ilelotami. Od tej chwili, od 8 lutego — pisze Ogi-
ski — nie zdarzyo si nic godnego uwagi a do wyjazdu

Cesarza ze stolicy ^^o^ w kwietniu, na Litw, przed rozpo-

czciem kampanii 1812*).

*) La veille de son depart, VEwipereur me fit ecrire par le C-te

Tohoy, en m'ordonnant de venir le trouver a 9 Jteures du soir. Une

attafjue de youtte qui me retenait dans mon lit depuis deux sem,ai-

nes, m'empcha d'executer cet ordre ; fen fis part au C-te Tolstoy qui

m^enjoifjnit, au nom de l'Empereur, de venir trouver Sa Majeste d
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Meinorya z 1/13 trrudnia 1812 by w kadym razie

l)<;d()m politycznym: jakicli rozmiarów bdem, trudno

oceni, Dzicsicj dni tylko prz<»Lrradza jc^lto dat od daty

manifestu o Wielkiein Ksitjstwie Finlandzkiem. Je/Ii isto-

tnie w lad za tym aktem mia wyj manifest o Wiel-

kieni Ksistwie Littiwskiem, w takieni brzmieniu mniej

wic^cej, jak brzmia projekt Polaków z 3 listopada — roz-

miar popenioneyro btjdu urósby niesychanie. A to do
prawdopodobne. Nie ma, co prawda, pewnych wskazówek,

e Aleksander w poowie grudnia nie waha ni ju pod-

pisa manifestu o Litwie, e by stanowczo zdecydowany

ogosi zasadnicze podstawy litewskiej autononiii i powo-

a bezzwocznie reprezentantów omiu gubernii do na-

rad nad szczegóami nowej ortranizacyi. Z tem wszystkiem,

jeliby istnia dokument ze stwierdzeniem takiego faktu —
po memoryale z 13 grudnia nie monaby dziwi si no-

wym atakom wtpliwoci, nawet u nie tak chwiejnej jak

AN-ks.md.r natury. Wszake go przestrzegano, bezwie-

(Inir i mimowoli, e Litwa, zapatrzona w Napolesk gwia-

zd <;, nie pójdzie za wskrzesicielem Wielkiego Ksitjstwa,

tylko za wpolskim królem«, sk.|dkolwiekby ten król przy-

szed. Aleksandrowi za moe nawt>t byo na n^k takie

wyznanie: zwalniao Cara od obowii'|zku bezz\\i»cznego

dziaania, który dla niegi* zawsze najtwardszym by obo-

wi.jzkiem, a zwaszcza w kocu 1 1 go roku, z pocztkiem

lligo, gdy chaos myli, trosk, obaw, wicej moe ni kie-

dykolwiek paraliowa nieszczsnetro monarch. Nie zra-

zi si do Polaków: wszystko za tem przemawia. Zawsze

chwiejny, nit» utwierdzony w rónorodnych zamysach,

Wilnu ilH ue ma snnlr me permetrnit lU qttiler I¥hrhhoHrg. < >gi6-

.ski chorowa rzpczy\vi.i'ir na p(nl;ii;r«;. o il«'
" b>l trn atak

w kwiftniu 1812 - nii'\vi;ulomo, tr\v;il ;»/. ilor. . .. -i J«nli'n e kon-

tidoiUów Lul)Ccki(*^o pisul mu wówokum o podagrze (t^iiiNkir^o: •Po-

datni rz(>Hlo bywa kul(MidarxiMn politycinyiiH. (Aroh. niciuct. A, 4).

Czy AloksandiT taku tak nii* inyAlal, nio inogi|0 si<; w Wdnio Ogiii-

"kiogo d»)czt'kaO 'f
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peen coraz nowych skrupuów — prócz jednego, co do

zawodu, jakiby drugim sprawi swojem postpowaniem —
nie by wraliwy wobec doznanego zawodu, bo nikomu

z ^óry nie wierzy. Nie rozsta si te wcale z planem

odbudowania Polski; uspokojony, e na razie nic nie po-

trzeba robi, e po myli grudniowych rad Ogiskiego,

moe, powinien nawet ogosi si królem polskim do-

piero z rozpoczciem dziaa wojennych, zaniecha roz-

oenia zamierzonej akcyi na dwie etapy: najpierw Litwa—
po Litwie Królestwo Polskie; lepiej odrazu drugie. Jeli

zatem memorya zrodzi si ze skrupuów o separatyzm

Litwy, separatyzm niezgodny z narodow ide: akt ów,

sam przez si niepolityczny, by zarazem zbyteczny; Ale-

ksander nie potrzebowa wcale zachty, eby sign po
ca Polsk, o ileby to byo moliwe.

Niewiadomo, na kogo spada odpowiedzialno za gru-

dniowy memorya; mona wnosi z postawy, jak zajli

stary Wawrzecki, Lubecki i Ludwik Plater, i w jesieni

1811 i na wiosn 1812, e oni chyba najmniej w tym b-
dzie zawinili.

Ceix Polonais-ci sont hien differents de ceux de Po-

sen — trafne spostrzeenie Napoleona po wkroczeniu do

Wilna, w czerwcu 1812, jeszcze przed odpowiedzi dan
Warszawskiej Konfederacyi, przed tym gorzkim zawodem
rozbudzonych nadziei; zastanowi go, stropi, brak entu-

zyazmu w tej ))osobliwej« Polsce za Niemnem ^^i Podo-

bno — pó roku przedtem — nawet ze stanowiska ry-

cerskiej delikatnoci i uczciwoci w rzeczach publicznych,

zbyteczne byy równie wszelkie skrupuy, jeli Ogiski
nimi si powodowa, nie rczc za Litwinów, o ile Ale-

ksander zbdzie ich tylko Wielkiem Ksistwem Litew-

skiem. Jeli Wawrzecki, Lubecki, Plater, nie podzielali

tych obaw i skrupuów — a wszystko za tem przema-

wia — lepiej podobno znali Litw od Ogiskiego, w prze-

wiadczeniu, e pójdzie za Aleksandrem, gdy w nim ujrzy
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nio mt^Histfj inkarriicy dobryci intoncyi, ale rzeczywistego

odnowiciela narodowych swobód.

Zapewne, nikt nie móg rgczy sumiennie za iisposo-

l)ienio kraju; kady mia o tem — w miarq stosunków,

jakie posiada — osobist opini<}, polegajc jedynie na

wraeniach, na stycznoj^ci z bliszemi sobie koami oby-

watelstwa, z t albo ow okolic gubernii, a rónic byo
sporo w rónych stronach i w rozmaitych sferach spoe-

czestwa. Go prawda, najwikszy nawet optymista nie

mótr pozbyd si troski o starcie z Napoleonem, gdy jego

[)r/edni.'j stra byo Ksistwo Warszawskie. Za cen bra-

tniej walki z wojskiem o polskich barwach, z armi, na

której czele stany niedobitki narodowych szeregów z cza-

sów niepodlegoci, z pod Racawic i Maciejowic — za t
cen nikt nie przyjby dobrodzit»jstwa litewskiej autono-

mii, najmniej Tomasz Wawrzecki. Caa rachuba polityków

litewskich polegaa te na nadziei, it do takiego starcia

w adnym razie ni(» przyjdzie, e Ksistwo, zniechcone,

rozgoryczone, przymknie do samoistnej, odrodzonej Litwy.

Wobec tego szczególne znaczenie miaa projektowana or-

ganizacya narodowego wojska w Wielkiem Ksistwie Li-

tewskiem: nieatwa do rozwizania, zawia kwestya, któr

te petersburscy Litwini i Woyniacy zajmowali si ywo
ju od samego pocztku akcyi, od czerwca 1811. liy to

specyalny wydzia Kazimierza Lubomirskiego; on opraco-

wa projekt organizacyi si zbrojnych Wielkiego Ksistwa,

w dwóch rónych, odmiennych fazach politycznej akcyi,

przed sw tajn misy dyplomatyczn do Szwecyi i Lon-

dynu, w czerwcu 1811, i po powrocie z Anglii, pón je-

sieni •**.

(//erwcowy projekt zamkn.j si jeszcze w ciiisnycii

granicach niemiaego kierunku planów i aspiracyi, uwy-

datnionych ostronie w memoryale / 27 maja. Autor prt)-

jektu wychodzi z zaoenia, e utworzenie waciwej, sta-

ej armii Wielkieiro Ksistwa dokona si stopniowo, z bie-

giem czasu, bez jakichkolwiek wstrzniert, które w pne-

Smolka t. II. 10
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dedniu wielkiego starcia mogo na szwank narazi goto-

wo Rosyi do wojny. Do zatem stwierdzi na razie

sam zasad, e ))puki uznane za litewskie« — rSgiments

declares lithuaniens — litewskim tylko rekrutem bd si

uzupenia; e szare oficerskie, w miar wakansów, przejd

w rce »litewskici oficerów«, a rosyjskicli przenosi si

bdzie w miar monoci do innych puków. W ten spo-

sób, zwolna, bez adnych przeobrae, sformuje si ))na-

rodowa armia«; w miar zuycia starych mundurów wpro-

wadzi si w tych pukach uniform narodowy; obok pol-

skiej komendy powtarzana bdzie rosyjska, uand on se

roiiuera en ligne avec des regiments russes; zajd te pe-

wne zmiany w przepisach karnych — un cod penal plus

adape au caradere national et plus conforme a celui du

Duche de Varsovie. Po za tem litewskie wojsko bdzie sta-

nowi integraln cz rosyjskiej armii, » zasymilowane

zupenie pod wzgldem formacyi puków, odu i musztry,

z rosyjskimi pukami w cisem tego sowa znaczeniucc —
aiix regiments russes proprement dits. Bdzie w tem woj-

sku 24 liniowych puków piechoty, 13 puków strzelców,

12 kawaleryi; do tej cyfry miaa by powikszona dotych-

czasowa liczba czterech uaskich puków. Prócz tych 49

puków, które zwolna, stopniowo miay przeobrazi si

w wojsko o cechach narodowych, projektowano utworze-

nie ))milicyi« Wielkiego Ksistwa, polskiej na wskro,

któraby nic wspólnego nie miaa z rosyjsk armi. Jdrem
jej kawalerya, szlachecka modzie, w sile 10.000 koni,

podzielona na puki, po jednym lub dwu pukach na ka-

de województwo, stosownie do ich rozmiaru; na sztan-

darach herby województw, mundury narodowe o dawnych
wojewódzkich barwach; sze tygodni corocznych wi-
cze. Milicya piesza — mieszczanie i wocianie — w dwóch
powoaniach; pierwsze, gard naionale active^ okoo 20.000

ludzi, do eskorty transportów i suby garnizonowej w twier-

dzach; drugie, gard nationale sódentaire^ wszyscy mie-

szczanie w wieku midzy 25 a 50 rokiem. Prócz wojska
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i milicyi, dla parady: oddzia gwardyi, konnoj lub pieszej,

przy oMobio Monarcby.

liedaklorowic czerwcu wei^n) projektu liczyli ni oslro-

Anio z niecbQcir| korpusu oficerskiego w Kobyi do forma-

cyi odrbnej w Ksistwie Lit(»wskiem armii; niecbby na
razie osiii^n co, cokolwiek, w milicyi posi kadry,

choby bez artyleryi; z czas<*m mogoby z tego uród co
wicej, litewskie puki z polsk komend przeksztacayby

si stopniowo w wojsko narodowe. Co prawda, taki fan-

tom polskiejTo wojska nie mÓ^ wytrzyma porównania
ze sprawn«, bitn, Napoleosk armi Ksistwa Warszaw-
skieLTo, smutnoby przy niej wy<;^lda. I u góry podobno
liczono si z tym wzgldem wicej nili z rosyjskim kor-

pusem olicerskim; dano to do poznania — zdaje si —
Ogiskiemu. Wskutek tego pod jesie r. 1811 wojskowe
plany litewskiego kóka przybray inn, o wiele mielsz
posta, uwydatnion w listopadowym licie IMatera do Czar-

toryskicLTo. To armia narodowa w caem tego sowa znacze-

niu: 30 000 wojska, pod wodz Kniazie wicza, z zamieszka-

ymi w omiu guberniacb weteranami wojen o niepodlego
Polski w stopniu jeneraów dywizyi i brygadyerów; na ra-

zie jeszcze w mniejszym komplecie, bo zoona wycznie
z kontyngt»ntu rekrutów roku 1812, w pocztkach przy-

najmniej równie bez artyleryi. Zerwany jednak zupenie

wszelki zwizek z rosyjsk armi; odrbnt* wojsko Wiel-

kiego Ksistwa miao slormowa si naraz, bez stopnio-

wego wydzielania rónych litewskich kompanii z rosyj-

skich puków '". Na tym te gruncie stan projekt tUsta-

wy rzdowej Wielkiego Ksistwa Litewskiego*, ze szcze-

róowem urzdzi»niem obu "popisowa, gminnego i szla-

checkiego, z obowizkiem powszechnej suby wojskowej

od lat 20 do 28, z pospolilem ruszeniem szlachty obok

dohrowohu^go zacigu do stae) armii i szlaehookiego po-

pisu, z czterema wezwaniami w popisie gminnym, z Mi-

nistrem Wojny, z Komisy ywnoci itp. itp. ***.

Francuski historyk nie waha si wypowiedzie ómia-

10-
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eTO zdania, e z pocztkiem 1811 roku los Europy spo-

czywa w rku 50.000 polskich onierzy Ksistwa War-

szawskiego 12^ Suszniej monaby orzec, e 30.000 proje-

ktowanej armii Wielkiego Ksistwa Litewskiego mogo
ocali pokój europejski, uratowa Napoleona, Pierwsze Ce-

sarstwo, dynasty Bonapartyci — jeliby podpis Cesarza

Aleksandra na manifecie o Wielkiem Ksistwie zamieni

w rzeczywisto wasne jego projekta. Napoleon wyzna-

czy by wprawdzie ju 15 sierpnia 1811 termin wojny na

czerwiec nastpnego roku i dotrzyma istotnie tego ter-

minu: »gdy polskie ki i litewskie pastwiska bd miay

dostatek paszy dla jazdy i pocigów olbrzymiej armii«.

Dwie tylko rzeczy mogy go wstrzyma od kampanii 1812

roku: ustpstwo Aleksandra wobec usilnych da, jakie

cifrle ponawia w zimie co do systemu kontynentalnego,

albo te przewiadczenie, e w Polsce i na Litwie bra-

knie ywnoci dla tej rónojzycznej, pómilionowej armii,

nie stanie paszy dla jazdy i artyleryi, przychylnoci dla

orów Napoleoskich. Trudno przypuci, eby mu si ze-

chciao — jak mówi — »koczy karyer w polskich pia-

skach i pustkach «, gdyby postawa Litwy, autonomicznej

Litwy, i Ksistwa Warszawskiego ostrzegaa go rzeczy-

wicie przed rozpoczciem wojny. Nie móg przej Nie-

mna, póki nie mia pewnoci, e Ksistwo pozostanie po

jego stronie, e przykad Ksistwa nie podziaa na Niemcy,

nie rzuci caej rodkowej Europy midzy Francy a zmar-

twychpowstaego Karola XII, wodza wojsk powoanych
pod bro w tej Europie. Nie trzeba byo na to jawnego

buntu, odstpstwa »Warszawiaków«; do na to wiado-

moci, pewnych, stwierdzonych, e Wielkie Ksistwo Li-

tewskie, z polskiem wojskiem, z narodow reprezentacy,

z ojczystemi prawami i wasnym rzdem, wywiera wpyw
magiczny za Niemnem i za Bugiem — nie czcze jakie

pogoski i zapowiedzi manifestu o Wielkiem Ksistwie

Litewskiem, które ju same nie byy bez wpywu w Ksi-

stwie, ale fakt, rzeczywisto, par miesicy takiej rze-

I
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czywistuci, jak mówia ta j^^arstka Litwinów w Peters-

buri^u, niedoszych iudowiiiczyci \Vi<*Iki**go Ksistwa.

Sama ciwiejnoc l*olaków w Ksicjstwio Warszawskiem
grozia Francy i przerzuceniem bezpiecznej podstawy opera-

cyjnej w nrzprawie z Uos) — zrazu za PJIb, póniej

moe za Ren. To by cel, dla którego rosyjska dyplomacya

przywizywaa tak wysok cencj do najdrobniejszej ce-

syi terytoryalnej z obszaru Ksistwa; dlatego iumiancow
gotów by do najdalszych ustpstw za "trr^nsformacy

l\sislwa w sask prowincya, by zniechcenie »\\'arsza-

uiakóww roznieci w silniejsz jeszcze fermentacy umy-

sów, w rozpacz, gdyby wie si rozesza o takich pla-

nach i""'.

Kto wie zreszt, czy Napoleonowi nie byby spad ka-

mie z serca, gdyby uzasadniona obawa o postaw Pola-

k(nv zmusia go do zaniechania niebezpiecznej kampanii,

na któr tak niechtnie wyrusza. Nul n'es cnn d I impas-

siblc — nawet wobec kategorycznych rozkazów dwu bo-

yszczy, którym Cesarz Francuzów nie odmawia posu-

chu: rJIotnicury le Freatige. Gotów by odda Polsk Ale-

ksandrowi, byle z honorem, dc gr4 d gr^, jak to sam
w roku 1811 puci w obieg midzy Polaków, pragnc,

eby ten zamiar polskim, nrusofilskima kanat«m doszed do

Aleksandra ''-^. Trudniej byo o pojednawcze usposobienie

Cara: trudniej, poniewa w Kt)syi gówna spryna wo-

jowniczych zachcianek nie zaleaa od jego woli. Rwa si

do wojny, aby odwróci miecz Damoklesa, wiszcy nad

carsk gow. Kto wie jednak, czy wanie Wielkie Ksi-

stwo Litewskie nie byoby balsamem na rozszarpano ner-

wy Aleksandra: te »\Vgryo carskiego Domu, ten wentyl

bezpieczestwa wobec »petersburskich salonów* —o ileby

autonomia omiu gubernii ustalia ni gadko, bez poru*

szenia stoecznego wulkanu. Rwa si miao do wojny,

gdy widzia j w oddaleniu; im bliej rozpoczcia nieprzy

jacielskich kroków, tem bardziej lk go ogarnia, bodaj

czy nawet nie wiks/y str.iri przed wojn / nir/wyci-
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onym wodzem ni przed wasnymi jeneraami. Ten lk,

chroniczny, stpia; czowiek przywyka powoli do wszystkie-

go; tamten, w miar blizkoci wojny, przybiera trudn

do wytrzymania ostro, a trwa przecie za dugo, jak na

ostre cierpienie. Okoo Nowego Roku 1812, i jemu wielki

ciar byby spad z serca, gdyby cud jaki odwróci wojn
z Francy, a skierowa daleko, za Dunaj, w stron Tur-

cyi, z któr jeszcze do maja wloky si w Bukareszcie

pertraktacye o pokój: o zgniy, niepodany pokój, a konie-

czny przed starciem z Napoleonem i^^. Kto pojmie, z ja-

kim wstrtem do wojny obydwaj zapanicy stawali w szranki,

atwo sobie wystawi, nawet na wiosn 1812: jaki kom-

promis co do kontynentalnego systemu, Oldenburga i kwe-

styi polskiej, albo z pozostawieniem status quo w sprawie

Ksistwa Warszawskiego, obok autonomicznej Litwy, albo

i z cesy Ksistwa dla zczenia z omioma guberniami

w rozlege Królestwo Polskie, byle de grd a gre^ jako grunt

uratowanego przymierza z Rosy. Jeden by tylko nieod-

zowny warunek kompromisu: eby Napoleon zda sobie

spraw, co »kaprynego<( alianta zmusza do nieprzyja-

znej, wyzywajcej postawy, której on znowu nie móg bez-

karnie cierpie, bez ujmy dla uroku swojej wasnej po-

tgi. TJn po piu di luce ... a sojusz Francyi z Rosy móg
przetrwa prób 10-go, 11-go roku, wydajc na wiat uni
Polski i Rosyi, z obróceniem rosyjskich si za Bakany,

na niwo ottomaskiego pastwa, dosy bogate niwo, by

zaspokoi wilczy gód petersburskich ))wielmoów(c.

Jedenasta rocznica mierci Cesarza Pawa — to dzie
wielkiego tryumfu tych oligarchów: katastrofa czowieka,

który by dla ))wielmoów« wcieleniem szataskich mocy;

»na jego widok po petersburskich salonach rozchodzi si

zapach siarki« w bujnej fantazyi nadobnych frejlin i stroj-

nych senatorów; zdawao im si, e »w Speraskiego b-
kitnych oczach tli odblask sinych pomieni pieka... «*).

*) Wspóczesne wyraenie o Speraskim, które kursowao w Pe-

tersburgu, ob. IIlHvi;i,ep', HMn. A.;ieKcaH;i;pT> Ilepsti III. 32.
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TMerwsza trawka zalrdwii* pucz(;ta si zeloni na pol-

skich ;jkach — oprzys/.a pasza dla 100.000 koni Napo-

looskioj armii" — trdy nat,'le, 29 marca 1812, upad Spe-

raski, strcony jcdnrj nory z zawrotnych wy^.yn w ni-

co, wywieziony kibitk.! do Nini^i^o: ofiara nienawii^ci

petersburskich salonów, woliara powiecona opinii*, wedug
sów AU^ksandra. I Sperankiemu niedui^o przedtem pro-

ponowano jaki »kompromisa, nie wiadomo, za jak cen,
moe tylko dla wybadania nieznanych dalszych planów

reformy, aby ich odsoniciem uzbroi rami iielochrani-

ficli na Samowadc: projekt tajnego tryumwiratu, do któ-

ret^o wpraszali si dwaj dygnitarze. Do, e Speraski

odrzuci porozumienie z przywódcami »wielmo(nv« —
i runij. Mia zgin rozstrzelany — jak zdrajca, przychwy-

cony na Torcym uczynku — by tern pewniejsz tajemnic

osoni istotno przyczyny faktu; skoczyo si na zsyce.

Z miejsca wygnania, przez prystawa, który go transpor-

towa, 4 kwietnia napisa list do Cesarza. Prosi o jedn
ask, 'Aoby mu do Nizniego przysano córk, któr zosta-

wi w Petersburgu — przestrzega, e w prywatnem mie-

szkaniu, z któreiro w nocy go wywieziono, znajduj si
niektóre urzdowe papiery; trze)a zapobiec, eby si nie

dostay w niepowoane rce... »S tam papiery w rónych
materyach politycznych a zwaszcza odnoszce si do kwe-

styi polskiej... Niedobrze byoby

—

jedica U byaby umie'

sino — gdyby w obecnych okolicznociach pisma

te wyszy na jaw — cztoby w nastojuszczoje wrcmia oni

.s7 /ird Ii gl(t,sny »/</...'*'•'«.

Jaki w[)yw miaa, moga mie, katastrofa Speraskiego
n;i sprawt; |)olsky Tajemnica, która dotd pokrywa jego

upad(»k, przysonia to zagadnienie; papiery, zamknite
w jego biurku, odszukane po wywiezieniu, mogyby je

rozwiza; zapewm* poniszczono te dokumenta. To pewno,

e Spt»raski by jedynym z wysokich dyi^nitarzy rosyj-

skich, którego Aleksander wtajtMuniczy dokadnie w plany

odbudowania l^olski; i zachowanych papierów, znanycii
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dotychczas i ogoszonych, wida jasno, e plan Wielkiego

Ksistwa Litewskiego mia gorcego ordownika w nie-

doszym reformatorze Rosyi, nie z sympatyi dla Polski

lub dla Polaków, lecz w interesie pastwa, którego odro-

dzenie byo przez cztery lata wbezpodn mrzonk« za-

cnego ideologa.

Lubecki dowiedzia si o zsyce Speraskiego nieba-

wem po powrocie na Litw; wyjecha z Petersburga kilka

dni przed jego upadkiem. Co wstrzymywao go jeszcze

od powrotu do domu po Nowym Roku, gdy w sam ru-

sk Wili (5 stycznia 1812) otrzyma ukaz z przyznaniem

wszystkich dezyderatów ^^^, w najszerszej rozcigoci, z któ-

rymi przed rokiem przyby do Petersburga, w delegacyi

od grodzieskiej gubernii? Po caym roku i dwóch mie-

sicach spieszno mu byo do ony, siedemnastoletniej ))Ma-

rysi«, do dwóch córeczek, do porzuconych na pastw losu

zawiych interesów. Nazajutrz po ukazie by rzeczywicie

gotów do wyjazdu po Nowym Roku (st. st.); oddajc no-

woroczne wizyty, mia poegna si ze znajomymi ^3^. Ale

odoy wyjazd; nie pospieszy do Grodna, gdzie go 26

stycznia obrano gubernialnym marszakiem — zaoczno,

jak wpisano w wformularnym spiskua — po zacitej walce

dwóch ))stronnictw« gubernialnych, po gorcej przemowie

starego Niemcewicza, która wreszcie na stron modego
ksicia przechylia szal zwycistwa ^^^. Suche notaty Ka-

zimierza Platera nie wyjaniaj dostatecznie tej zwoki.

To tylko pewne, e i w trzech pierwszych miesicach 1812

roku obaj napróno nie siedzieli w stolicy. Tu przed wi-

lijnym ukazem, 2 stycznia — daty nowego stylu — wkon-

ferencya u Speraskiego«; po Nowym Roku krótka przerwa

w notatach; I-go lutego: un petit travail dans nos affai-

rea u Ogiskiego; 4-go: winwitacya na obiad do Monar-

chy... Xamer est dans la joie de son coeur...(f.\ 17-go:

nons arrangeons les dernieres notes d presenter d Ogiskie

d'apre8 la perniission obtenue de Sa Majeste; nazajutrz:

Dobiad w domu z Wickimw; 22-go obiad u Ogiskiego
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Z Annleldtom — autorfiii owej '>k(jn>t) tut;)i pui5kii*|«,

z której Cesarz nie bj zadowolony, jak Ogiskiemu mó-

wi. P(jtem — szkoda — znów luka w suchych zapiskach,

9 dni. Wreszcie, dopiero 1(5 marca: »pakujemy sila Na-

zajutrz sam Lubocki w króciutkim licie przesya onie
upraj^nionfj wiadomo: »w tym tygodniu, zdajo si, e
bez wtpienia wyjadaj — tj. micjdzy 15-ym a 21-ym mar-

ca, w pótora roku niemal po opuszczeniu domu, który

w jesieni 1810 e^^na na par miesicy.

Pamitnik Oyfiskiej^o, pisany po kilkunastu latach,

stwierdza wyranie, e w lutym, w marcu 1812 nie za-

szo w sprawie polskiej nic f^odnejj^o uwagi "^ Nie ma
powodu wtpi. To "pozwolenie, wyjednane u Jego Ce-

sarskij Moci«, wskutek którego Lubecki redagowa osta-

tnie papiiTy dla Ogiskiego i moe si nad nimi nara-

dza z Wickim — ten nowy dowód yczliwoci Monar-

chy, Dprzedmiot nieopisanej radoci« Lubeckiego wród
przygotowa do powrotu na Litw — moe to wszystko

w odlegoci pitnastu lat zataro si zupenie w pamici
Ogiskiego; tyle byo tej )>kokieteryi«. trudno wszystko

spamita. Zdaje si, e upragniony wyjazd odkadano
z dnia na dzie, w oczekiwaniu czego, na co w kocu
ju niepodobna byo daremnie czeka, a nie dla jakich

interesów publicznych, których ni(» wypadao odkada.
Interesa litewskich Bazylianów i 'I'rynitarzy mona byo
zostawi na inn chwil; nawet niektóre waniejsze rze-

czy, szczegóy wykonania wilijnego ukazu — w sprawie

pacenia podatków zboem itp.'** — móg delegat grodzie-

skiej szlachty odoy do stosowniojszej pory, jeli w prze-

dedniu nieuniknionej wojny na litewskim teatrze powo-

ywa go do gubi^rnii urzd marszaka, ytny wybór,

dokonany w nadzi»»i, e nikt w tej chwiii me potrafi tak

sprosta*' trudnym zadaniom. Wszystko to b\o raczej pre-

teksttMu do przcduMiia pobytu w Petersburgu, gdy wy-

gldano aklu, wobec którego wszystkie zdobycze wilijnego

ukazu byy drobnostk; w wili takiego aktu brak Lu-
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beckiciro w stolicy móg grozi sprawie uszczerbkiem nie

do powetowania.

Upadek Speraskiego wywar na nim gbokie, przy-

crniatajce wraenie. Wszystkie plany, za którymi sta ten

niezwyky czowiek, wyday si wmarzeniema: peut-etre U

nes uesion que de reveries... to na wiadomo o zsyce

Speraskiego Lubecki napisa taki melancholijny frazes

w znanym licie o uwaszczeniu, przeznaczony do odczy-

tania Aleksandrowi 13^ Trudno byo nie ulec rozczarowa-

niu: caa Litwa, któr odjecha w guchym spokoju, bya

wielkim obozem rosyjskiej armii, dana na pastw zniecier-

pliwionym jeneraom i nieporadnym a wrogim intendan-

tom, zawsze skonnym do przysowiowych zoupotrehlenii

;

nkana przez szaracz upiesców, którzy na przyszym

teatrze wojny, wzdychajcym do blizkich Napoleoskich

orów, widzieli dojrzay owoc dla swoich dugo tumionych

apetytów, materya na donacye skonfiskowanych majtków.

Pracowali dla Cesarza Francuzów — tak wyraa si o nich

Ludwik Plater 12^. Przed rokiem nagli Speraski, naglili

wszyscy, eby Cesarz nie ociga si z manifestem

o Wielkiem Ksistwie, eby da narodowi cho pi mie-

sicy czasu przed rozpoczciem nieprzyjacielskich kro-

ków — do przechylenia si w stron Aleksandra. Teraz

Napoleon zblia si do granicy — manifestu nie byo,

a wporównanie Litwy z Ksistwem Warszawskiem« odbie-

gao daleko od byszczcych miray, którymi si udzono
przed paru miesicami.

Przy dwiku dzwonów i huku armat, w pogodny, so-

neczny dzie Palmowej Niedzieli, 26 kwietnia, odby si

uroczysty wjazd Aleksandra do litewskiej stolicy^". Lu-

beckiego nie byo w Wilnie; peni sumiennie w Grodnie

codzienne, szare obowizki marszaka, w ustawicznych

utarczkach z nienasycon intendantur, bronic obywateli

przed jej udrczeniami. Moe Monarcha mia wanie za-

miar nie gdzieindziej jak w murach Jagielloskiej stolicy

ogosi si Wielkim Ksiciem Litewskim czy królem pol-
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skim? — to byo wci w zawio.szenia: jedno lub drurie.

Trudno \vystavvi(5 sobio ten historyczny moment na po-

nurom tle rosyjskicg^o obozu, rozcitTnic^tego Bzerok lini

iiiifjdzy Kownem, Sominem a Swicjcanami — bez naro-

dowej armii Wielkiej^o Ksistwa, bez litewskiej milicyi.

Mijay tygodnie — o manifecie gucho; Lubccki nie po-

kazywa 8i(j w Wilnie.

W tydzie po przyjedzie Cesarza pisa do niego z Wil-

na stary Wawrzecki: » Musz list koczy najgortsz pro-

b, aby JOWXMo(5 cho na dzionek raczy zbiec do Wil-

na. Ksi/ Senator Ogiski, chory na podagr, mia we-

zwanie Monarchy, aby równo z ozdrowieniem przyjeda,
/atr/yma si zapewne do poogu ony swojej. Imperator

pyta w Widrach o pana Ludwika (IMatera). Ten iro cze-

ka na stacyi w Dauirieliszkach; przyby tam Monarcha

picy, przespa cay przeprzg koni i bez widzenia si
wyjecha stamtd. Powinienby pan Ludwik tu przyjecha,

lecz dotd nie przybywa. Jake nie mam posetnie pona-

wia najgortsze proby o askawe najprdsze tu przyby-

cie«. Pod dat o cay miesic póniejsz, 3go czerwca,

\\'awrzecki znów Lubeckiego wzywa do Wilna. Staru-

szek sam chorowa w tym czasie. Cesarz czsto wyje-
da z Wilna na objazd rozrzuconych k(»m(»nd wojsko-

wych. » Upewniono mnie — pisze — e JoWXMo Do-

brodziej zaraz za Imperatorem przyjedziesz. Nazajutrz po

przybyciu do Wilna Monarcha dwa razy pyta, czy ju
Ksi przyjecha. W cogodzinnem oczekiwaniu nie pisa-

em wic ani razu. Lecz doczeka si nie mogc, prosz,

bagam i zaklinam o przyspieszenie przybycia najprdsze...

Ogiski najdalej 24 maja — st st, tj. 5-go czerwca — mia
wyjecha z Petersburga... Po milion razy, konwalescenl

prosz i bagam o najprdsze przybycie. Jeeli JOWXMo<$
Dobrodziej j«»szcze przyjazd swój odwleczesz, znajdziesz

mnie w recydywie, l)o z bied wlekn si saboci ...*•'*•.

Jest co wzruszajcego w tych bairulnych zaklciach

sdzi weiro nastpcy Kociuszki: \np'>let>n stan wanie
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W Poznaniu, odbywszy w Drenie pamitn rewi euro-

pejskich królów...

Lubecki pokaza si u Cesarza midzy pierwszym a dru-

cr\m listem Wawrzeckiego, krótko w Wilnie zabawi i po-

wróci do Grodna. Musia dzikowa za order w. Anny;

by w Wilnie okoo 12 maja 1^9 Pq drugim licie starego

Naczelnika pospieszy do Cesarza; z t sam dat otrzy-

ma naglce pismo wileskiego jenera-gubernatora: Mon
Prince, Sa Majeste VEmpereur vous ayant deja donn
Tordrc de venir d Wilna^ m'a charge de vous reierer Vex-

pressioti de Sa volone Suprem, en y ajoutant que vous

ayez soin daccelerer le plus possible votre arrivee en cette

viUe^''.

Na Litwie, na Woyniu, podawano sobie z ust do ust

obiecujce sowa, któremi Aleksander przywita Lubeckie-

go, niewiadomo gdzie, w Grodnie albo moe w Szczuczy-

nie: Je vous prie de ne pas m'abandonner, venez a Wilna^

nots profiterons de vos lumieres pour finir ce que vous

avez si hien commence'^^\

IX.

))Najmdrzemu Polakowi czynu mizerny Polak myli« —
z t dedykacy da Lubeckiemu autor egzemplarz wListo-

pada«, równo w 30 lat po moskiewskiej wyprawie Napo-

leona ^^2 ,

Rzadko kto u nas by takim »czowiekiem czynua,

w waciwem tego sowa znaczeniu, tak do wszystkiego

raczej ni do wahania si zdolny. A przecie i w jego y-
ciu by — zdaje si — krótki, przelotny okres chwiejno-

ci: »pamitna wiosna wojny«. Moe ten moment zawa-

y nawet w zawodzie Lubeckiego; moe u progu poli-

tycznego ycia, jak szczepienie w dziecinnym wieku, uzbroi
go na zawsze w tak niezwyk odporno wobec wszel-

kich napadów wtpienia i chwiejnoci,jakim nikt inny u nas
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nio potrafi siej oprze, w tylu przyurnbiajcych okoliczno-

ciaci, daj^irych powód do zniechcjcenia. Jeli waha si
w kwietniu, nio by zdecydowany w maju, z pocztkienfi

lipca utwierdzi si w prze.4wiadczoniu, e nie popeni
omyki w czerwcu, oparszy ai pokusom wiosny 1812 r.

»Nio uwierzy w Napoleona« — w tego Napoleona, co

wkroczywszy na Litwcj rozkawakowa polskie dywizye

i odda pod komend(} francuskici marszaków, a depula-

cyi\ szumnej Konfederacyi odprawi z niczem, nawet bez

obietnic na przyszo.
Kok hlizko pracowa Lubecki razem z Kazimierzem

Platerem nad planem urzdzenia autonomicznej Litwy,

zawsze ze wzrokiem na zachód wytonym, z obaw ry-

chej burzy, która stamtd cic^n(ja, z pratrnieniem choby
j)aru miesicy zwoki, eby tymczasem ustali si<3 los dziea

o pewnej i rzetelnej dla narodu wartoci. Dwaj przyja-

ciele, nierozdzielni wspópracownicy, rozstali si w kocu
marca w Hydz(\ w powrocie z Petersburga — obaj po-

dobno zachwiani w wierze, w caorocznych nadziejach,

w przywizaniu do wwskrzesiciela ojczyzny<«. W cigu
»panii«;tnej wiosny« rozeszy si ich drogi: po dwumie-

sicznym wahaniu, w czerwcu, Kazimierz Plater btan
w szeregu organów Konfederacyi, Lubi'cki zosta przy Ale-

ksandrze, wierny przeszorocznemu iasu, wespó z \Va-

wrzeckim i z Ludwikiem Platerem, niezraony ani osa-

motnieniem ani zawodem caorocznycii nadziei. Przyjaciel

Lubeckiego, brat rodzony Ludwika, poszed za ca Litw***.

Czy tamci trzej, gdy w czerwcu znaleli si razem

w Wilnie, nie przestawali jeszcze wyglda manifestu

o Polsce z konstytucy 3go maja, w myl pruklamacyi,

która si zachowaa w papierach Lubeckieiro, jego rk
pisana, moe wspólnie zredagowana/'** Tak miao sta

si wedug grudnit)wych rad Ogiskiego, zawsze jes/.cze

chorujcego na uporczyw podagr — daleko, w Pelere-

hurgu: wraz z rozpoczciem wojennych kroków Aleksan-

der mia przecie ogosi si królem polskim **^ Byy
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wprawdzie gotowe a dwa projekta nowej konstytucji, by
nawet trzeci: dzieo Armfeldta i Rosenkampffa; dla Aleksan-

dra jeeli w czerwcu 1812 istotnie myli tej nie zanie-

cha — jedna przyczyna wicej, eby si waha w tru-

dnym wyborze; moe je utuc w jednym modzierzu i wy-

piec z nich jeszcze inn, najlepsz konstytucy ? i*^ Byy to

zreszt wszystko projekta, przeznaczone jedynie do dy-

skusyi w niedoszym komitecie litewskim pod prezyden-

cy Zawadowskiego; godzio si wybra z nich którykol-

wiek, bez dokadnego rozbioru, i samowolnie narzuci

wskrzeszonej Polsce? Lepiej powiedzie, jak napisano isto-

tnie w przygotowanej ju proklamacyi: wOgaszam w obli-

czu nieba i ziemi... e ulubion i powszechnie od was

powaan konstytucy 3-go maja uwaam za ustaw rz-

dow Narodu Polskiego, podug prawide której rzdzi
wami postanawiam... « I efekt wikszy i do ogólnikowe

zobowizanie, gdyby do czego przyszo; efekt zwaszcza

bez porównania wikszy, jeli » wtajemniczenia mogli nie

zachowywa zbyt cisego sekretu wobec wpywowych
wspóobywateli, godnych takiego zaufania. Napoleon sta

za Niemnem; i taka ))kokieterya« moga si przyda.

W chaosie myli, obaw, preokupacyi, Aleksandra sta

byo na ujmujcy, swobodny — jakby wród najgbszego
pokoju — flirt z damami i z mczyznami, na to impo-

nujce panowanie nad sob, jakie w nim podziwiano pod-

czas wietnego balu na Zakrcie, gdy po odjedzie Cesa-

rza gruchna wie, e podczas taców odebra doniesie-

nie o przejciu Niemna przez wojsko Napoleona ^^l Umia
udawa spokój, oczarowywa — na czyny nie starczya

moc ducha. Czy udzi wówczas Polaków — Wawrzec-
kiego, Lubeckiego, Platera? Podobno sam nie by pe-

wny, czy na wiadomo o rozpoczciu wojny ogosi si
królem polskim — czy nie lepiej odoy na spokojniejsz

chwil, jeli wogóle bdzie kiedy pora po temu? I ten, co

by na caej linii przeciwnym jego biegunem — i Napo-

leon przeszed Niemen z zamiarem odbudowania Polski,
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zawaha si za Niomnern a naH Wilia rozsta si.- 7 tym

zamiarem ...

Na wyjezdnem do Wilna, Car zapytywa Czartoryskiego,

który z obu przyt^otowanyci projektów konstytucyi ma osta-

tecznie wybra. Bya w tem równie tylko czcza •kokiete-

rya«, ze wiadomym zamiarem, eby tylko paraliowa za-

pa stronników Napoleona? Podobno nie; zdajo 8i<}, e
istotnie wjeda do Wilna z postanowieniem, ogosid si
królem polskim. Otoczenie Cesarza, z W. Ks. Konstantym

i Szyszkowem na czele, nio szczdzio zabieiców, eby go

odwie od powzitej decyzyi; to przecie dosy pewna
wskazówka, e nio zarzuci planów z przeszego roku **•.

W kadym razie Wawrzocki i jego towarzysze poczuwali

si w Wilnie do obowizku, uatwi Cesarzowi wykona-

nie decyzyi, w której szczeroi^ wierzyli. Nie by to mo-

ment do wprowadzania nowych wadz i urzdze, gdyby

Monarcha po wkroczeniu nieprzyjaciela obwieci wiatu,

e pr/yjmujo polsk koron. Jednoby pozostao: utworzy
rzd tymczasowy, /oony z ywioów obywatelskich, w jego

rct^ odda los omiu opolskich gubernii«, zanim po uko-
czeniu wojny nadejdzie pora na sta organizacy, po my-

li jednrgo albo druiriego projektu konstytucyi. Na wiosn
r. 1H12 najwikszy optymista musia liczy si z wojn;
w najlepszym razie móg spodziewa si kompromisu przed

samem wkroczeniem Napoleona albo po pierwszych star-

ciach. W kadym razie Lrównenj zadaniem kadego otym-

czasowe'/o rzdu« na nieuchronnym teatrze wojny byoby
energiczne zaopatrzenie armii, »obceja armii we wasnym
kraju, z jak najwiksz ochron interesów ludnoci przi»d

wszelkiego rodzaju rekwizycyami, a bez u.»»zczerbku dla

w(»jska, jego sprawnoci i gotowe »ci do boju. Ten te. cel

miaa projektowana przez Wawrzeckiego i towarzyszy

wOrganizacya Komitetu gównego*), komitetów gubenikici)

•) Hcipo^rcdnim colnn projckto\van«^j orjrre r ' - - rfni

joj uzasadnitMiirm w danych ukuIicr-noAriachl 1^
,

.»r-

inii w ywno, uroguluwunio doAtnw, bci nadmiernego obcli|Jicnia
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i po\viatowych«i*^. Miay stan gotowe kadry tymczasowego,

narodowego rzdu: Komitet Gówny w Wilnie jako centralna

wadza, z podwadnymi komitetami w guberniach i powia-

tach, z ))deputatami okrgowymi« u spodu caej organi-

zacyi. Na pierwszym, najwyszym szczeblu i drugim z rz-

du. Komitet Gówny i gubernialny miay skada si z de-

leiratów obywatelstwa, pod prezydency jenera-gubernatora

w naczelnej wadzy, gubernatorów w terytoryalnych; w po-

wiatach, pewno dla uniknicia wyborczej zawieruchy, po-

woano do sprawowania tych obowizków równie oby-

watelski ywio: urzdników z wyboru, wybranych na osta-

tnim sejmiku. W danym razie, do byo na miejsce Kor-

sakowa mianowa np. Tomasza Wawrzeckiego, w gu-

bernialnych za komitetach powierzy przewodnictwo

marszakom; w lot moga caa organizacya pozby si ob-

cych ywioów 1^^.

Lubecki wypracowa cay ten projekt; nie zatwierdzono

go w zupenoci, ))okaleczono«, jak autor si wyraa; zna-

jc ostateczn redakcy, nie moemy oceni, jakiego to

))kalectwa« dozna pierwotny pomys w otoczeniu Cesa-

rza. Lubecki by zraony ))okaleczeniem« swego elaboratu;

mona przypuszcza,e usunito wanie takie postanowienia,

do których on, Wawrzecki i Plater przywizywali szczególn

wag, widzc w nich atwy rodek przeobraenia niewin-

nych komitetów we wadze tymczasowego rzdu ^^^. Wa-
wrzeckiemu przedewszystkiem chodzio o skad Komitetu

Gównego; chcc wprowadzi do niego Ludwika Platera,

który nie mia miru u szlachty, wywar nacisk pogrók.

ludnoci i z zapewnieniem naleytoci za dokonane dostawy po uko-
czeniu wojny. Dranice postpowanie rosyjskich komend i naczelnej

intendantury podkopywao zaufanie ludnoci do yczliwych »intencyi<

Monarchy, o których od dawna kryy wiadomoci po caym kraju.

Wobec dranicych naduy by w tern obok troskliwoci o bezpo-
redni interes obywatelstwa: nieobojtny take w ówczesnych okoli-

cznociach cel polityczny; por. tom I, str. 57.
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e sam sic; od wszystkiego usunie, jeeli Platrr mandatu
nie otrzyma '".

»Okaleczenie« projektów Lubeckiej^o byo dzieem ych
samych jeneraów rosyjskich, i. których jeden — tej sa-

mej » pamitnej wiosny — grozi mu szubienic, artem
czy u uniesieniu. Rzecz jasna, naturalna; jeh co, to ten

przedmiot, ort^anizacya dostaw, ywnoci dla wojska, pod-

wód, szczetrólnie w czasie wojny, naleaa do kompeten-

cyi »b(jkilnych szarfa w otoczeniu Monarchy ***. Sam Ce-

sarz jednak by podobno wwtajemniczonyw w trówne cele

)>Or^^anizacyi«. Moe Lubecki otrzyma nawet up<iwanie-

nie wypracowa ten projekt — w Szc/uczynie, w wa-
snym domu, rdzie przyjmowa Cesarza przed przyjazdem

swoim do Wilna; moe w alejacli szczuczyskietri) parku,

1,'dzie podobno na zawsze utwierdzi si jego nsystemo •).

') Niewiadoma dokladiui data tej wizyty Cesarza w Szczuczynie.

Mojclo to by w maju albo w czorwcu 1812, prawdopodobnie w maju.

Lubecki, z wyjtkiem kilkodniowego pobytu w Wilnie, okoo polowy

maja (ob. wyej str. 156), przebywa stale w Cirodnie, urzdujc tam

jako marszaek puberniahiy. Mic^MJzy (Irodnem a Szczuczynem, gdzie

przei)ywala rodzina Lu)'cki<'go, kryli nicuslaiuiie posacy ; w pa-

pierach Lubeckiego (Arch. szczucz. A/5) zachowao si s tego czasu

sporo listów i biletów od rodziny, na|cz.<^ciej bez daty lub bes do*

kladnrj : wtorok, czwartek ilp. Niekiedy s tam wzmianki, e w Szczu-

czynie spoiizicwaj sit; Lubeckiego; moe wpadnie cho na par go-

dzin. Szczuczyn oddalony od Grodna 60 wiorst, o kilka godzin drogi

dzi przyczony do wileskiej gubernii, w r. 1812 nalea jtv«*zo«e

do grndziiMiskicj). Lubeckiemu wypadao niekiedy podczas objazJow

guhernii zapdzi si w okolice Szczuczyna, Cesarz za csnto wy-

lalal si z Wilna na objazdy komend wojskowych w okolicy. Za-

pewne podczas takiej wycieczki zajecha raz do Szczuczyna i i2ist;ii

tam I,ubeckiego; moe go tam umyhiie wezwano z (Irotlna. Knkt

nie ulega adnej \vlpliwo.4ci, chocia nigdzie me zapijany i w ko-

respondencyi rodzinnej z tego czasu (wycznie w bieii|cych intere-

sach) nio pozostawi ailnego Ahidu. W r. 1809 spali si dwór ucsu-

czyski lob. tom I. str. 30t, Lubeccy zamicHakiwali climn oficyn.

któr zburzono dopiero w ostatnich latach przy budowie nowt»gu

paacu. W tej olicynie pokazywano nizkie dr/wi wchodowe. o któn*

Cesarz Aleksander uderzy czoem w r. 1812. Alejo, po których prze-

Smolka. t II 11
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Czwartego czerwca Lubecki przyby do Wilna i odtd

nie odstpowa Cesarza Aleksandra, niezomny — po zwy-

cieniu chwilowego wahania — piastun idei Czartory-

skiego. Szczególnym trafem, tego samego dnia, ks. Adam
ukada trudny list w odpowiedzi na pismo Aleksandra^

wysane z Petersburga na wyjezdnem do Wilna, pod dat

1 13 kwietnia, przez Kluczewskiego. Pisa ten list w ga-

licyjskiej siedzibie swojego ojca, feldmarszaka austrya-

ckiego, ju wówczas upatrzonego na marszaka warszaw-

skiej konfederacyi: w Sieniawie. Czy rzeczywicie do-

piero 3-go czerwca odebra cesarskie pismo, jak twierdzi

w odpowiedzi, a to wskutek trudnoci, jakie Kluczewski

mia do przebycia w drodze — czy poprostu nie móg
zdoby si na odpowied podczas wiosny 1812 roku: 4-go

czerwca nie móg jej ju duej odkada. Oczekiwa No-

wosilcowa; Senator wraca z Wiednia, lada moment mia
przyby do Jarosawia, dla spotkania si z Czartoryskim^

spieszy do Wilna, do Aleksandra ^^4 -^[^ skorzysta z ta-

kiej okazyi, nie posa listu przez Senatora: byoby w o-

wej chwili to samo, co zerwa raz na zawsze t wt
wnitk, która w danych okolicznociach a, wedug wasnych

chadza si z Lubeckim, »rozwijajc swe ówczesne plany polity-

czne*— jak powtarza domowa tradycya — s dotd gówn ozdob
szczuczyskiego parku. Prawdopodobnie sowa Aleksandra Je vous

prie de ne pas m'ahandonner itd. (ob. wyej str. 156) wypowiedziane

byy nie w Wilnie, podczas krótkiego pobj tu Lubeckiego w poowie
maja, ale w tych grabowych alejach. Przemawiaj za tem wyrazy:

venez d Wilna. Na tem tle i duga );nieobecno« Lubeckiego w Wil-

nie i ostateczna jego decyzya z pocztkiem czerwca nabrayby isto-

tnie jaskrawego owietlenia. Tem wicej przychodzi aowa, e nie

jest znana dokadna data wizyty Aleksandra w Szczuczynie. Gdyby

ta data wypadaa na drug poow maja, powysze przypuszczenie

nabraoby zupenej pewnoci. I bez tego jednak wszelkie prawdo-

podobiestwo za tem przemawia: 1) e Cesarz, nie mogc doczeka
si Lubeckiego w Wilnie, odwiedzi go w Szczuczynie; 2) e dopiero

rozmowa w grabowych alejach wydala si Lubeckiemu dostateczn

rkojmi co do ówczesnych zamiarów Aleksandra, by powzi osta-

teczn decyzy i stan niezomnie po jego stronie.

I
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sów ks. Adama, »moga jeszcze nieocenionoj nabra war-

toci . .

.

Istotnie, trudna bya odpowied: kady dzie zwoki
utrudnia j coraz wicjcej. 1'rzyjazd Nowosilcowa opóni
si o tydzie; w postscriptum do gotowego listu, pod

dat 13-go czerwca, jest wzmianka o pobycie Napoleona

w Poznaniu i — o wyjedzie stareg^o Czartoryskiej^o ...

do Warszawy, na sejm, dla objcia marszakowskiej laski

w konfederacyi. Si Votre Majesld me poniait voir ici et

juger en detail de ma position, EUe me plaindrail...

Trudna )ya odpowied w takim momencie — nie na

jakie nieokrelono, mj^liste wyznania i zapewnienia o naj-

lepszych intoncyach, ale na zwize, kategoryczne, z rzadk
u Aleksandra precyzy postawione pytania:

»Jaka chwila najstosowniejsza do obwieszczenia odbu-

dowanej l^olski? — Quel est te moment le plus prnprc

pour prononcer la reijenrratiou de la Foloyne?n

wCzy w momencie zerwania z Napoleonem? — Esce
d Uiustaul mhne de la ruptKre?^^

)>Czy dopiero po jakiem znaczniejszem zwycistwie

naszej armii? — Est-ce apri*s ne lea opóralions militaires

nons auroi procure (pielnos <tranf(t(/rs majcurs?*

»Jeli druc^ie — co lepiej, po myli naszych planów:

utworzy tymczasowo Wielkie Ksistwo Litewskie i da<5

mu jedne z obu Totowych konstytucyi, czy wstrzyma si

z tym krokiem, uczyni wszystko naraz w postaci odbu-

dowania caej Polski? — 67 le second parli eat prt^fert\

seratil ntilc an sncces de noft plans dorganiscr itn Urand

Diiclte (U' ljithHani(\ lomme tHetntre prealahle^ et de /mi

donnrr unr dr deHX cofislihdiotis pn^pareen? ou fant-it

ajourner cette mrsure, po itr la cotifofulre datis celle de la

ry(^n(h<iiion de la Pologne entiere?*

Kokieterya to czy nie kokieterya? Odradza — straszna

odpowiedzialno; doradza — kiedy ksi jenera ziem

podolskich wczoraj odj»'cha do Warszawy, /a lyd/.ie sta-

nie na czole skontodert)wanej przy Napoleonie ojczyzny —
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niepodobna! oOtarz przeciwko otarzowi« — inny ni
w r. 1812 — jeden i drugi powiecony Marsowi: wojna

domowa! Ks. Adam doprasza si wspóczucia. ))Racz,

Najjaniejszy Panie, pamita o uczuciach, jakie winienem

ojcu, caej rodzinie i tylu przyjacioom, qui se sont pro-

iionces; deja, parceue je n'ai pas fait le menie, Fon me
mejuge et Ton m'en veut<i. Ojczyzna i rodzina, pami da-

wnych stosunków z Aleksandrem, kolizye obowizków —
to wyrazy, pojcia, które wci powtarzaj si w obu li-

stach z 4-go i 13-g:o czerwca. Pierwszy raz i ostatni w ca-

ej korespondencyi Czartoryskiego, jest pewien przebysk
wiary w Napoleona. Yotre Majeste Imperiale croi que

Napoleon ne fera jamais Hen de grand et de genereux

en faueur de la Pologne. Mais, si le contraire arrivai?

Que falre alors? Quelle position envers ma familie et mes
concitoyens, d'etre non seulement etranger d leurs efforts^

mais detre meme margue a leurs yeux d'un cachet hostile ?

To pisane 4-go czerwca; po tygodniu widzi w Napoleonie

wskrzesiciela ojczyzny. Niedawno, w styczniu, radzi Ale-

ksandrowi szuka porozumienia, próbowa, czy Napoleon
nie przystanie na odnowienie Polski pod berem Roma-
nowów. Za miesic, po rozpoczciu wojny, wyle ów hi-

storyczny, poegnalny, peen godnoci list do przyjaciela

w carskiej koronie; podczas wojny dwa razy jeszcze ode-

zwie si do niego, wznawiajc cigle prob o uwolnienie
od rosyjskich dygnitarstw ^^5^

I midzy samym listem z 4-go czerwca a obszernem
postscriptum po upywie tygodnia, wielka, ogromna prze-

pa. I tam ju wprawdzie ks. Adam owiadcza si prze-

ciw utworzeniu Wielkiego Ksistwa. Nie pora. Szkoda,
e Aleksander wczeniej nie wykona tego projektu; przed
rokiem byby to krok polityczny, fort a desirer. Prawda,
wanie przed rokiem, w lecie 1811, ks. Adam istotnie

radzi — z daleka jednak radzi — obwieci utworzenie
Wielkiego Ksistwa; zapomnia tylko, czy chcia zapo-
mnie, e w roku 1810, przed wyjazdem swym z Peters-
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bur,'a, odradza <'ncr(^''icznie. przestrzo^^a bez zaslrzoe
przed tym »p6rodkiem«. Teraz, w przededniu wojny,

d lm,sl(int tnhne oii le canon vn yrondrr, byo wicjcej po-

wodów do odradzania. Z tem wszyHtkiem, 4-go czerwca,

Czartoryski nie tart^a jeszcze snieocenionej nitkic Nie

odmawia opinii o dwóch projektach litewskiej konstytu*

cyi, chwali otrólnikowo oba, zaleca w danym razie —
na przyszo — jaki amaltram / jednego i drugiego.

oMoAnahy nawet — doda — przy^jotowa zawczasu tak
r()bot(j«*j. Przestrzeiira przed wyborem niepownanyci
osób do jakichkolwiek robót lego rodzaju, szczególnie

przed Ogiskim. Cesarz powinien — zdaniem ks. Adama —
wystrzetrad si starannie odwiecznych btjdów petersbur-

skiego dworu, który w Polsce posuiriwa s\ zawszo lu-

dmi najgorszej reputacyi: (V6vHcr lonte resscmhlance avec

Ics an( icnnes opralions de hi (onr dc Jiussie, dans les-

ucllcs on uoyait Wordinairc fi(jnnr hs hoinmes Ics plus

infames dii j>(ti/s. Nazwisko Ogiskiego szkodzio caej

sprawie; to lekkoduch. O Iliskim, Worcellu, nie mona
myled, car ils jonis.sctd (Vnne trop muncaisc n^putaion.

•) J'ai parcouru les (/eiijc projets de CofiMtUutioH. U m'eht impo9-

sible, en si peu de tempa, d'^noncer tin avis deflnitif »ur ancHHe

d'eUes. Leur fond eat ó peu pr^ le tnme et la mnjeure p4iriie des

articles tue parait houue. Le proje plus lutlumincujt (»L'slawa r«-
(l(>\v:i W. Ks. I.itc'\v.skiego«, t. j. claborut Lul)t'cku'^o. oh. wyiej str.

131) (lunonre plus des coHuaissnfires locales, nuiis, a mon avis, coh-

tient (fuehiues drtails superflus daus un ncte constitutif. Je crois, en

effrt, (fuOn pourrnil <tut(ihj(tinrr ces dtu^ projcLs et f/uil en » *' n/

lin roisicme qui lutudrait mieujc, mius ce travail detnatm . tH

temps (fui me matuiue. Je doute, je le rept^te, ne datts ee moment-ci

vous puissieM rous ocruper, Sire, d ititrwlnire la HOHvetle form de

yourcrurnifut datis celle d^ vus provinces ou srtnhlirn pn)bab9M9tU

le thittirc de la guerre. Miiis. si les arannyrs rr«i;K>r//« MMM iniU'

uaieut le motuent dif prorrder, utie rrHttion de tjHelHeM per*onmM

Mairres et hien j>eusantes du itaf/s, joHissant de testime |>nMii|H#,

vous fournirnieut les lutui^res dout Yotre Mnjeslr"' nurait hr »ir

choisir eutre les deux projets et y faire des chatfj- ••'' •",.....: ;j.

Ce tiavail pountiit m^me se prri>arer d'avance.
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Za to mona miao spuci si na sd Wawrzeckiego:

M. Wcurrzeck serai en etat de fournir des renseignemens

justes sur les indwidus de marue, dignes d'etre employes

ou constiUes. Sowem, ))ni« nie zerwana; ksi Adam

nie wzdryga si na przypuszczenie, e przed samem wkro-

czeniem Napoleona nastpca Kociuszki otoczy Aleksan-

dra elit litewskiego obywatelstwa. Wstrzymuje go od

niewczesnych w tej chwili planów co do Wielkiego Ksi-

stwa Litewskiego, ale mostów nie pali. Jest rodek napra-

wienia bdów, popenionych przez brak decyzyi, jedyny

rodek: zwycistwo w wojnie; U n'y a que des grands

succes miliaires qiii puissent reparer les defauts des me-

sures trop ardives... Nie waha si zatem zaleca, i to

jak najgorcej, jednego kroku, nawet w obliczu wojny

i wanie w tym momencie, gdy wojna si rozpocznie: nie

utworzenie Wielkiego Ksistwa — to za póno — ale

manifest do narodu, z solennem przyrzeczeniem... czego?

Tu nie mona obej si bez przytoczenia oryginau: un
manifeste contenant la promesse solennelle faite a la na-

ion des auantages qu'elle avait a esperer du Souverain

qui lui parlerai; cete publication pourrait produire un
grand effet sur les esprits... Choby nie w danej chwili...

jako posiew na przyszo — un g er wie qui ne manue-
rai pas de frucifier selon les circonsances — taki ma-

nifest miaby wielkie znaczenie...

Najwikszy nieprzyjaciel Napoleona i warszawskiej

konfederacyi nie móg by w tym momencie inaczej radzi.

Francuscy dyplomaci, po traktacie tylyckim, obawiali si
wpywu ks. Adama — póki nie znali go osobicie; póniej

raportowali Napoleonowi, e to czowiek beaucoup au des-

sous de sa reputaion. Polak musi w nim zawsze uzna
»dobr wol« i uczci niespoyte zasugi kuratora wile-
skiego okrgu naukowego.

Od tych wszystkich rad z dat 4-go czerwca odcina

si jaskrawo przestroga z 13-go: nim ten list dojdzie Ale-

ksandra, stanie si co wielkiego, dont ma parie sera
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V()bj(;; pod adnym whjc waninkirni nie mona wysUjpo-

wa z spónion proklamacy, byoby to nioBinaczno na-

ladownictwo — toutc i)rocl(tm(iti(m ou opt'raiion dr la

par (Ir Yoire Majeatii, endantr a u mMne hut, me parai-

iraii dann ce eon ardiue et maminant absolutnefd ce hut:

cela ne srmhlrrai (juune imitation faite aprbs le coup:

je n'ew preuois pan la possihilid et la cmwenance que

dans le cas oii des ricoircs et des conipUcs auraien mis

Yotre Majesd Imperiale d mhne de parler acec la certi*

ude detre cont et de prodnire Fe/fet d^sire. Nawet
i z proklamacyjj niech Aleksander si(j nie wyrywa —
póki nie zgnbi Napoleona...*)

) W korespondcncyi Cziirtoryski<'go z Aloksandrein. dluici IihI

Cesarza z 1 13 kwietnia 1812 oraz odpowied ks. Adama z 4 i 13

czerwca nalo.-j do najwaniejszych. I tre ich niezniiornio bogata

i stylizacya niektórych ustpów bardzo pouczajca; warto mianowi-

cie take zwróci na to uwag, czego tam nie dopowiedziano, a ra-

czej co do przejrzycie wyraono midzy liniann. Cesarz pyta np.

Czartory.skiego o rad, jak ma postpowa z obywatelami polskich

guhernii, którcy skompromitowali si swym entuzyacmem dla Na-

poleona {Maeade 1. c. II. 283); zaznacza, e sucha rad ks. Adama
i postpowa w tym wzi^ldzie z jak najwikszem umiarkowaniem -

jni mis jusq\i iri une ijruude moiirraioti ptners ct'ux de vos cow/ki-

rioes datts uos profinres, qui son notrs pour Hre tr^a mnli»tiouH^s

pour la litAssie. Tymczasem umiarkowanie wywaro zy skutek:

iidre quc ces ioip sortc de craitie ni obliye a dissimtdrr enif^rs

eux . . . Wobec nieuniknionej wojny nale/.y z góry: dt'iermt»er la li-

yne de conduite qu'on 8uivrn envera eujc... Zapytanie zupeJnIo iby-

teczne; Aleksander tyle razy nasucha si opinii ks. Adama w tej

materyi, wraz z tymi samymi zawsze motywami iwyj:\tkowe poo-
«'nie Polak«>w, nie mogcsch pogodzi si z utrat:| ojc/.yzn> '. e nie

potrzebowa nowego, stereotypowego odbicia tej samej opinii. Itiec

jasna, e ton ustp listu s 1/13 kwietnia, utirany w form takiego

zapytania, mia poproslu inaciy: w razie wojny nie mogv poni^^^

powa ze zwolennikami Napoleona w tak umiarkowany, jak dotd,

sposób, la stTuritt' ururrale en di^pend (siewa listu); roiwai wtc
dobrze, jakie klski spadn na Litw, jeeli odriucicio odbudowatue

1'olski pod njojem berem a pójdtiocio la Napoleonem, roiwa. ety

I tobie sain.nm siimi.Miie puzwiiln, W takiej H\luae)i od wsi}Hikiego
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Nowosilcow tacowa na Zakrcie, w ow pamitn
noc witojask, w cigu której Car, midzy kadrylem a me-

nuetem, odebra wstrzsajc wiadomo: Napoleon prze-

szed Niemen. \Manie Senator przyjecha by do Wilna

i dorczy Aleksandrowi obydwa listy Czartoryskiego —
dusrie obszerne pisma, z obszerniejszym nierównie ustnym

komentarzem ^'^^. Na to przecie zatrzyma si w Jarosa-

wiu, mimo popiechu, z jakim poda do Cesarza, eby
w tym epokowym momencie rozmówi si swobodnie

z ks. Adamem.

umywa rce. Czartoryski odpowiedzia 4 czerwca (nieznany brulion

w archiwum Czartoryskich, w niedokadnem tylko streszczeniu po-

dany w pracy Dubrowina), zalecajc bezwarunkowo dalsze umiar-

kowanie, wspaniaomylno, bienveillance, generosie. Korzysta je-

dnak z tej sposobnoci, eby przypomnie co, co zawsze lubi

przypomina synowi Pawa, o ile tylko nadarzya si jaka przy-

zwoita sposobno: Au milieu d'une longue anarchie, suit de la plus

mauuaise form dti gouvernewient, jamais le tróne de Pólogne n'a

ee ensanglante . . . Prawda to, dobrze znana Aleksaadrowi, ale bez

zwizku z przedmiotem tego ustpu, zalecajcego umiarkowanie

wzgldem zw^olenników Napoleona; Aleksander pyta o rad w spra-

wie ligne de conduite wzgldem nieblagonadiosnych Polaków, nie

obawiajc si atentatu z ich strony przeciw swojej osobie. Czarto-

ryski odpaca Cesarzowi t sam monet; na zbyteczne zapyta-

nie odpowiada zbytecznem przypomnieniem znanego faktu. Inne-

mi sowy: gdyby sroy si przeciw Polakom, którzy pójd za Na-
poleonem, zrazisz sobie zupenie ten naród, który moe by dla ciebie

ostoj przeciw tradycyjnym w Rosyi paacowym rewolucyom. To
moe jedyny »dyplomatyczny« ustp w licie Czartoryskiego z 4-go

czerwca i w postscriptum z 13 czerwca 1812. Wyraa si dy-

plomatycznie Czartoryski umia w stosunkach z Aleksandrem. Oba
te pisma uwydatniaj wiele wybitnych stron charakteru ks. Adama.
Jest w nich wiele godnoci, obok osobistej a naiwnej — mona
powiedzie — szczeroci. Pierwsze pismo koczy si : Je souhaite

que V. M. I. ne se departe pas de la moderation et de la bonte g^-

nrense qui form la base de son caractere; je fais des voeux pour
totre honheur, fen fais pour ma patrie

;
que je serais heureux, si ces

voeux pouvaient se realiser. Koniec postscriptum : J'ai dit en hdte

et sans reserve tout ce que le coeur m'a dicte; je sais qu'on ne ris-

que pas a le faire parler avec Yotre Majeste Imperiale.
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Kaz jeszc/(} powtarzamy: nie alwo sobie wystawi,
jak na tle ówczesnej Litwy, zamienionej w rosyjski obóz,

móg dokona si«j akt utworzenia Wielkiego Ksifjstwa

czy te odbudowania Polski. W pomysach Aleksandra —
zwaszcza w pomysach — wszystko, co mogo wpra-

wi Europfj w zdumienie — coitp dr Ih^dire — mniej

nieprawdopodobne jak u kogo innego*^'. Nie brako, bd
co bd, maszyneryi do przeamania wielu technicznych

trudnoci. Na wie, e wojska nieprzyjacielskie przekro-

czyy granic, do byo na w.szyslkie strony wysa ku-

ryonJw z przygotowanym aktem odbudowania Polski,

z wezwaniem gubermalnych i powiatowych komitetów

obywatelskich do objcia czynnoci tymczasowego rzdu
pod naczelnym kierunkiem Gównego Komitetu. Kadry

byy gotowe; na ich .*<prawno, sprysto, wicej mona
byo si spuci, ni na sprawników, strapczych i kance-

larye gubernatorów. A wreszcie, w obliczu nieprzyjaciela,

przed frontem, na czele sodackich mas — najodwaniejsi

w Petersburtru jeneraowie mniej byli niebezpieczni, nili

w Zimowym Dworcu lub na Kamiennym Ostrowie. Ale

po listach Czartoryskiego z komentarzem Nowosilcowa —
jeeli Aleksander mia nawet w myli taki coup de h^-

dre w momencie wybuchu wojny — nie dziw, e rozsta

si z tym pomysem; musia go rzuci. Artrumenta ks.

Adama miay w sobie do siy, eby chwiejne walianie

si Aleksandra przechyli ostatecznie na stron wpywów
Wielkiego Ksicia i wtórujcych mu oligarchów. Wszak to, co

miao by punktem kulminacyjnym europejskiego dramatu,

grozio przeobraeniem w niesmaczn komedy, w omie-
szajc gównego aktora fars. Za witOkie ryzyki>! Nara-

zi si na <lrwiny, e za póno omapuje Napoloona« —
to i przed frontem, na czelt* mas sodackich, zbyt niebez-

pieczna prowokacya tirfuchiuniieli

!

Spakowano dworskie przybory, przysposobione na du-
szy pobyt w stolicy Litwy; gówna kwatera przeniosa si

w lot do wican. W nocy ze rody na czwartek odby
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wal si bal na Zakrcie, w niedziel rano Napoleon by
w Wilnie. Na ulicy stan przed jakim szynkiem, wypi

kufelek piwa. Dobre piwo, rzek do gapicych si Wile-

czyków i nie móg wyj z podziwu nad ))Iodowat« na-

tur tych szczególnych Polaków na prawym brzegu Nie-

mna. We wtorek (30 czerwca) przyjmowa Baaszowa,

carskiego adjutanta, wysanego z ostatni niby prób za-

eirnania wojny ^^^. Czcza formalno, ta misya Baaszowa,

misya i konferencya w tym samym gabinecie, w którym

przed paru dniami pracowa Aleksander — formalno

z jednej i z drugiej strony. Czy byaby to tylko bezpodna

formalno, gdyby wielki wódz zasta na Litwie zamiast

letniego piwa i chodnego przyjcia: Wielkie Ksistwo

Litewskie czy te Królestwo, a pod zaimprowizowanym

dachem nowego pastwa: rzd narodowy, zorganizowany,

rozgaziony po caym kraju? Alexandre se flche de moi;

croit-il que je suis arrive d Wilna pour negocier des trai-

es de commerce? To sowa Napoleona, wypowiedziane

do marszaków Francyi przed posuchaniem, danem car-

skiemu adjutantowi. Kto wie, korzystny a zaszczytny tra-

ktat handlowy, z satysfakcy dla twórcy kontynentalnego

systemu, obok trwaego w kwestyi polskiej porozumienia —
ustpstwo z jednej i z drugiej strony — moe to jeszcze

nad Niemnem czy za Niemnem byy dwa rodki zae-

gnania wojny, gdyby wielkiemu wodzowi nad granic

rosyjsk zajrzao w oczy grone niebezpieczestwo trudnej

do uniknienia przegranej, a gdyby mia przed sob zoty

most do powrotu na dawny szlak przymierza, które na

zewntrz trwao nienaruszone a do wkroczenia w granice

Rosyi — jedyne w dziejach zjawisko!

Napoleon pody do Moskwy; Aleksander usucha
Czartoryskiego: dopiero podczas odwrotu Napoleona roz-

pocz znów dziaanie na gruncie dawnych planów. Wów-
czas rzecz t wzi w swoje rce ten sam wspólny przy-

jaciel Cara i Ksicia, który w czerwcu wozi z Sieniawy
do Wilna listy Czartoryskiego: od listopada 1812 kwestya
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polska bya do roUu 1830 wyczn specyalnoci Nowo-
silcowa.

Piorws/y krok Nowosilcowa na noweni polu dziaania, to

kolosalny list do ksicia Adama z 9 '21 listopada 1812:

list, nie list, pismo na piciu bitych arkuszach in 4-o, w to-

nie najosobistszych zwiez-ze, al(3 z wyran wzmiank,
e pisze z upowanienia Cesarza. Nie zataja bynajmniej,

e Aleksander czyta to pismo i e nawet mia je u siebie

wicej ni dwa tygodnie **^. Std opónienie w wysaniu
listu; Wieki, który mia zawie list do Sieniawy, musia
7, dnia na dzie odkada wyjazd. \\'ypra\viono go z Pe-

tersbuTLTa a 12 tJfrudnia (n. st.); w obszernym, na paru

stronach, przypisku z tej daty, Nowosilcow zaznaczy, e
Cesarz aprobowa ca tre listu, en maruant qn'elle

lait fort hien et qu'it n y tromuii absolnmen rien a chati-

ycr. W cigu tej dugiej zwoki, midzy 21 listopada a 12

grudnia, zaszy jrdnake wstrzsajce wypadki, które

z LTrunlu zmieniy ca sytuacy; tydzie po pierwszej

dacie — to bitwa nad Berezyn; gdy Wieki z Petersburga

wyjeda, Napoleon od tygodnia by za granic iiosyi,

o czeiii zapewne tu przed 12 ^Tudnia dosza wiadomo
do /iiniowei^o Uworca. Tak wic list Nowosilci)wa, poczty

w czasie odwrotu Napoleona z Moskwy, wyszed na wiat
po strasznej ruinie Wielkiej Armii. Przed trzema tygo-

dniami widniaa jeszcze mroczna perspektywa dalszej

wojny w granicach Kosyi, z nieprzyjacielem utwierdzo-

nym iia Litwie; teraz »zwycisca« by ju w przededniu

wyruszenia na wojn, któr zakoczy w murach Parya,

.l('li ta zmiana cae<^n) pooenia nie wpyna na zmian
Mint(*ncyia Aleksandra, które objawia pierwszy list Nowo-
silcowa — gdzie szuka wikszych rkojmi ich trwrt«»?ici?

»'/aczn od tet^o — pisa Czartoryskiemu Nowosilcow

21 listopada — e powtórz Ksiciu sowa Chrystusa, wy-

rzeczone do Maryi, o ile si nio myl: vohh iivez choiai

Ir l)on parti. Zdrowy sd Ksicia od dawna jasno widzia,

o szczcie waszej ojczyzny moe by<* tylko dzioem
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Aleksandra; on jeden tylko moe poczy oba narody

wzem wspólnego interesu. Pracowalimy razem nad

urzeczywistnieniem tej piknej myli i bylimy ju blizko

celu; nieprzewidziane przeszkody oddaliy nas od niego.

Uue noHceUe serie des circonstances a fait naitre des nou-

relles esperances. Co Ksi spodziewae si otrzyma

jedynie od Cesarza i od jego askawoci (clemence), to

rodacy Ksicia chcieli zawdzicza Napoleonowi i prze-

mocy... « Nastpuje krótkie przypomnienie przebiegu osta-

tnich wypadków. ))W porodku, midzy dawnemi zobo-

wizaniami, a powszechnym wrzaskiem caego narodu (le

cri góneral de oue une nation), jedno Ksiciu pozosta-

wao: pozosta na uboczu. Tak te Ksi postpi; co do

mnie, nie potrafi wyrazi, jak mnie to ucieszyo, e
w chwili wybuchu wojny usucha mojej rady i wyjecha

nawet z Galicyi, gdziemy widzieli si wówczas ^^^. Jiisue

la vore conduite a ete parfaiement en regle et digne de

vous sous tous les rapportsfs..

Po takim wstpie Nowosilcow odzywa si do uczu
patryotycznych ))przyjaciela«. On jeden, ksi Adam, jest

tym opatrznociowym teraz czowiekiem, co moe Polsk
wyrwa z przepaci. Napoleon est aussi fou guHl est char-

laan... le fou reste et le charlatan s'evanouit] on pogrze-

bany*). Teraz wszyscy bd musieli uzna, »e Ksi

*) CaJa sia argumentacyi skierowana w gównym licie (z 9/21

listopada) ku jednemu celowi: przekona Czartoryskiego, e Napo-
leon jest zgubiony, jego sprawa stracona. To zupenie zrozumiale ze

wzgldu na dat listu, przed bitw nad Berezyn. Je crains

seiilenien qu'eloigne, cotnme vous etes, de la grand scen, et livre,

pour ainsi dire, sans aucune arme aux mensonges les plus atroces

des bulleins francais, vous ne vous trouvies enveloppe, malgre tout

vore bon sens, dans les erreurs qu'ils cherchent a repandre, sur le

veritable 4tat des choses. Cest la setde et uniue sollicitude ue fai
d votre egard, tnais, en revanche, elle est asses grand, pour me faire

aecouer ma paresse et etnbrasser avec empressement Voccasion ui se

prisente de vous informer de tout ce ui se passe... Ten wstp mia
zatem na celu nada snistemu pismu charakter przyjacielskiego
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jedon, zawsze i niczaciwiame, miae trzewy Hd w wa-
szoj sprawie, jodyny zarazem czowiek w lem wyjtkowo
korzystnem pooeniu, o moesz podj na nowo dawny
swój pro^rram i, o tak sig wyra(j, naprawie bfjdy Bwoich
rodaków ... C e s a r z j e 8 i zawsze jednakowo u 8 p o-

bioijy, zawsze p rzy c h y I n y ... « To osobiste niby zda-

nie Nowosilcowa, 21 listopada; za 3 tyi^odnio opinia SiMiatora

doczeka si wyranej, i na zewntrz wyranej, sankcyi

-amei^n^ Aleksandra. »Ni[jrdy cbyba nie byo takiej pomy-
lnej chwili — le moment parai re plus prnpire qiie

jainais...(( wszystko to, wszystko pisane 21 listopada, tydzie
przed Herezyn. S trudnoci, zapewne, i wobec Kuropy

i ze w/LcIdu na opini publiczn w Rosyi. oTem pilniej-

sza rzecz, bez straty czasu, wytworzy pewn z^odn<»
widoków - qtt'il seahitise un ccrain accord — mit^dzy

nami a ufównemi stronnictwami u was; trzeba si poro-

/.umie, ilo monoci, i to ju dzisiaj, do czego dy, czego

listu, z konkluzy, e teraz nadesza chwila, w której Czartoryski

powinien jako Polak, w interesie ojczyzny, podj na nowo swój

(Jawny program polityczny. Dopiero w przypisku z 12 grudnia przy-

znajr Nowosilcow, o Cesarz przetrzyma u sieliio list przez dwa
tygodnie z g(')r; za to jednak sani zaj:|I sit^* osobicio wszelku*ini

uatwieniami dlu przyspieszenia wyjazdu Wickiego: wiedziano do-

l»rz«', e Wieki nii» bidzie móg z Petersburga wy|eciae. dopóki nie

nadejd/.ii' pora wysiania listu. Wyra/ni* slwierdzemo aprobaty c«»-

sarskifj dla ealej treci gNiwnego listu, nadawao mu c»*oli«.' olicyal-

iM»go pisma. Byo to zgodne ze zmian sytuacyi: 21 listopada Nowo-
silcow dawa przyjacielskie rady Czartoryskiemu. t2 i^rudniu sam
Cesarz wzywa go do postpienia po mysli tych rad Tak rz««ci wy-

gldaa na zewntrz, w rzeczywistoci nio mo>.na wtpi, o Nowi>-

ilcow napisa swi*j dugi ela)orat z 9,21 listopada na rozkai C»-

arza; sam fakt prz«'trzymania elaboratu przez Alek

po dwu tygodniach aprobaty nie pozostawia w tym iwk"."" •••-

dnej w;|tpliwoci. Cesar/ kaza ten list pisa nio pó/niej. jak w po-

owi listopada, samo pisaniu bowiem zabrao niezawodnie kilka

dni; wówczas Aleksander tak nie b> jesioio pewny p «*gO

skutku takiego kr»)ku wol)oc ks. Adama, io wysuwa tyUv. -..t.tego

Nowosilcowa
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chce jedna i druga strona; inaczej, to co dzi da si zro-

bi, bdzie jutro niepodobiestwem. Jeli midzy nami

zaraz nie przyjdzie do jakiego porozumienia, to w dal-

szym cigu wojny — wszystko pisane jeszcze przed

Berezyn — tyle zego wyrzdzim sobie nawzajem i taka

std uronie suma rozgoryczenia, wzajemnej nienawici,

e gdy wkroczymy kiedy do Warszawy, si ora, sans

y ere desires ni attenduSy oute espece de reablissemen

et rennion de la Fologne deniendrait absolument imprati-

cabJeci — odbudowanie Polski w jakiejkolwiek postaci

stanie si niepowrotnie chimer...

Ca odpowiedzialno za przyszo Polski skada za-

tem na ks. Adama. wKsi jeste ogniwem, które od dzi-

siaj powinno zwiza interes waszego kraju z interesami

Rosy i; votis qui etes le plus sense, masz obowizek wszy-

stko przewidzie, wszystko urzdzi, wyrówna wszelkie

przeszkody, uatwi dobór waciwych rodków, et d^assu-

rer d'avance le bonheur et la tranuillite futur de vore

pays... Ksi to zrobisz, nie wtpi o tem, jeeli tylko

jak ja jeste tak samo przekonany, e bez Ciebie nic si nie

zrobi... « Przyjedaj bez zwoki do Petersbur-
ga — pisane 21 listopada — za pretekst moesz wzi
choby spraw dymisyi, której pomimo kilku listów nie

moge si doczeka, et, chemin faisant, vous pourriez re-

cueillir tout ce qui est necessaire pour Vexecution de ce

plan et Vapporter... Po trzech tygodniach, 12 grudnia,

nalega jeszcze równie, by Czartoryski przyby do Petersbur-

ga : je crois que &est necessaire pour vous tant sous les rap-

ports X)ersonnels et individuels ue sous les rapports pu-
blics. Jeliby Ksi jednak, wbrew mojemu oczekiwaniu,

nie podziela mojej opinii, fatends de votre amitie une
rdponse prompte et decisive, pour ue je puisse ici me
tirer de la tout doucement...

Ostatnie sowa godne uwagi. W tem samem pimie,

12 grudnia, na wstpie stwierdza wyranie, e Cesarz

aprobowa bezwarunkowo ca tre poprzedniego listu,
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wszystkie uw.i^n u kwestyi polskiej i o zadaniu ks. Ada-

ma; w samym kucu znów Nowosilcow wysUjpuje na

scen, jakby to on by promotorem odbudowania I^olski

czy te inicyatorem te^^o projektu w obecnych okoHczno-

Hciach; da bezzwocznej decyzyi Czartoryskiego, aby do
niej si zastosowa i w danym razie wycofa si^ z caej

sprawy. Co dziwniejsza, jeszcze pod dat 12 grudnia na-

lega na przyjazd Czartoryskiego do Petersburga, jakby

nie wiedzia, e Cesarz za dni kilka wyjeda, z zamia-

rem przekroczenia rosyjskich granic. Istotnie, w tydzie
potem, Aleksander wyjecha do Wilna; równo w miesic

po wyjedzie? Wickieiro. stan za Niemnem, w granicach

Ivsi«jstwa WarszawskiejLJTo, nim Czartoryski móg zdy do

Petersburga — gdyby usucia rady Nowosilcowa.

X.

Lubecki codzie widywa si w Petersburgu z i>pocz-

ciwym \\'ickim«; Ludwik Plater od dawna by w zay-
oci z tern petersburskiem fac-toitm ksicia Adama;
i Wawrzecki zna go zapewne z dawniejszych czasów,

.1 od czterech miesicy mia w Petersburgu do sposo-

hiiuci zbliy si do starego towarzysza broni, pukownika
niegdy wojsk polskich. Wszyscy trzej byli niezawodnie

wtajemniczeni w cele misyi Wickiego, w przyczyny zwoki,

która zatrzymaa go w Petersburgu.

Przebywali w stolicy od sierpnia czy od wrzenia***,

z Sulistrowskim, l{okickim, kolegami z (Iównego Komitetu.

(Jd nagej oucieczkiw z Wilna przed najciem Napoleona,

nie odstpowali Cesarza, byli z nim w gównej kwate-

rze, w wicanach i w obozie nad Dryss, póki dyskre-

tny spisek trzech rzeczywicie wiernych, »dobrze myl-
cychw jeneraów nie zmusi go do poegnania si z armi;

oddalono go w interesie dziaa wojennych, aby zapobiec

drugiej edycyi bitwy pod Auslerlilz »*•. Niewiadomo, czy

Cesar/ zabra tych Litwinów do Moskwy, ciy wprost
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Z nad Dryssy udali si do stolicy. Tam zaywali przez cay

czas kampanii wielkiego zachowania u Dworu ^^^i praw-

dziwe »biae krukicc, wyjtkowe okazy bagonadionych

Litwinów roku 1812. Niewiadomo, kto z poród wybitniej-

szych Polaków dzieli ich los w Petersburgu, czy wpolscya

senatorowie, Iliski, Worcell, Stroynowski, Seweryn Po-

tocki, zdyli wród zawieruchy wojennej dosta si do

stolicy. Ogiski by tam z pewnoci; wyleczony z poda-

gry, stawi si w Wilnie kilka dni przed odjazdem Cesa-

rza i odtd wdrowa za nim z czonkami Gównego
Komitetu. Z przeszorocznego kóka brako dwóch Kazi-

mierzów: Plater by czynny w litewskiej Konfederacyi,

Lubomirski pozosta w domu, na Woyniu, urzdzi tam

lazaret dla rannych jednej i drugiej armii i pad ofiar

szpitalnego tyfusu, z nieodaowan szkod dla sprawy

narodowej ^^*.

W kraju sarkano na czonków Komitetu, gortsi za-

rzucali im zdrad; w Petersburgu cae to kóko nie miao
aski u Nowosilcowa, cho jako wpolonofila a ))patryota«

móg czu sympaty do tej nielicznej garstki, co wytrwaa
przy Aleksandrze, gdy caa Polska pomkna za Napole-

onem. ))Rodacy Ksicia — pisa Czartoryskiemu — których

widuj tu w Petersburgu, nie warci zaufania, jakie Ty
u Cesarza posiadasz. To ludzie, bez nazwiska przewanie,

bez stanowiska — sans hom, sans credit — powodowani
wzgldami osobistego interesu, a co gorsza, sami midzy
eob na noe, nie mog doj do porozumienia, ani co do

celu, jaki wytkn sobie naley, ani te co do rodków
dziaania. Jedni chc konstytucyi 3-go maja, drudzy myl
o nowej, która wypadaby zapewne wedug recepty Ro-

senkampffa; jedni chc, eby Cesarz ogosi si bezzwo-
cznie królem polskim, bez wzgldu na wraenie, jakieby

krok ten wywar; inni woleliby czeka, a rosyjskie woj-

ska przekrocz Wis. Nie mniejsza te rónica w preten-

syach, z jakiemi si odzywaj; niektórzy nie racz zado-

wolni si granicami pierwszego rozbioru i jeszcze im si
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czego wicej zachciewa*). To chyba dosy, drocri mój

przyjacielu, aeby ni przekona, e takie osobistoci nie

potrafi?} wytkn.-j waciwej droi^^i, by wyrówna* trudnoci

i pr/yspieszyd p()z<'dano rezultaty ... a *•*"'.

'lYudno osrdzid, ile w tern zoliwoci, ile tendencyj-

nej przesady; cliodzio o to, eby CzartoryskicK^o wyrwa
z bezczynnoci, przekona, e on jeden pomidzy Pola-

kami powoany do akcyi w kierunku swojej sideic Cie-

kawe dwa szczegóy. Nowosilcow nie zna widocznie obu
projektów konstytucyi, wiedzia co o poronionym podzie

UoBcnkampffa, z którym mia dawne, osobiste rachunki.

Sysza co o dwóch opiniach: o zwolennikach przywró-

cenia konstytucyi 3-go maja - dla hasa, dla efektu —
i o nowej wlJstawiew, zastosowanej do zmienionych warun-

ków. W drwinach Nowosilcowa brzmi echo ywotnej na-

ówcza.« kwestyi: aktualnej, o ile odnowienie przeszoro-

cznych planów w ogóle byo aktualn rzecz podczas

wojny r. 1812. To najdraliwsza, nierozstrzygnicjta kwe-

stya elastycznoci granic Wielkiego Ksistwa: Biaorusi,

Podola i Ukrainy. Rosyjscy wPolonofilew godzili si na

Polsk pod panowaniem Cara, zoon z czterech guber-

nii, wileskiej, grodzieskiej, miskiej, woyskiej; postu-

lat ))Oiniu« gubeniii drani ich i zapdza w szeregi

wprawdziwych Kosyan« — ceux qni prórinlrn {*tre de

vraiH liusaeH^ wedug terminologii zacneu^n Stroganowa.

•) Z wielk godnoci odpowiedzia Czartoryski na lo li»kc«'wa-

.'|ce wycieczki przeciw petersburskim Pulakom: Aoim demfimlons

MMC eristeuce poliique et titi youverneine»t tuttional. Om foM*- n«

touiec rien uous arconler, ott hien ce.s celn qn'il /nut que i-oi^j* hohs

(tcconliee. Ije nom ile la Conutitutinn tlit .7 m»ii fiatti^ratt te piuji ta

nntion
,
pour te fond, toute tnoitifiration, toni ch(tHg9m0ni uiih tt /«•

r<iit sans (tucnne ttiffirnltt' rt srrnit tnthne inttittitensahte It rst natn-

ret tfue trs folonais n St 'etershourg. condnits futr trnr nrdettr •!

jamais diriytKs, aycnt ftiit des renlaines de projets, />arrr<^M'#7ji M'(ii*<itf-

f>i( rien d'ttutre fnire, et ;>nrcc</M'oM ne cejuiait de trnr demamder

des projeta. It y a des i>oints, sur testjHets vohs tmufn^re^ HrinNiMil^,

(Czartoryski «lo Nowo-ilrouu 8 lulogo 1813. Arch. Cmrl. Nr. M68)i

Smolka, t. U. 18
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Projekta, redagowane przez Lubeckiego w r. 1811, rozci-

gay si na »osiem gubernii«; jak opini jednak repre-

zentowa w petersburskich dyskusyach podczas moskiew-

skiej kampanii, po dwóch gorzkich zawodach, w kwietniu

i w czerwcu 1812 — atwo wnosi ze stanowiska, które

zajmowa zawsze od tego czasu. Trudno przypuci, eby
przed Berezyn nalea do tych, których hasem byo ju
wówczas: » wszystko lub nic!«

Zreszt wszelkie rozprawy na ten temat miay w lecie^

w jesieni 1812 wycznie akademick warto; prawdzi-

wym patryotom moe i ciko byo dysputowa o tych

»marzeniach«, niedawno ju tak blizkich wcielenia w czyn^

od koca czerwca ))moe« na zawsze pogrzebanych. Nic

wprawdzie nie mówio Lasciate... Cesarz by zawsze uj-

mujcy, jak dawniej; czy mówi o przeszorocznych pla-

nach, niewiadomo; podczas poufnych, familijnych obiadów

moe Polakom dawa przynajmniej do poznania, e nie

zarzuci ))ulubionej myli« ^^l By w pogotowiu, wiedzie,

w jakich granicach zamkn dania, jeli do czego przyj-

dzie — zda sobie zawczasu spraw, co moliwe a co

przepado — oceni to wszystko trzewo, z dokadn, ile

monoci, znajomoci czynników, z którymi naleao si
liczy: to szare, nie pontne zdanie, nie dla wszystkich

dostpne, wymagajce osobistych stosunków, znajomoci

w stolicy, terra incognita dla Wawrzeckiego. Mao co

wiemy o petersburskim pobycie Lubeckiego podczas woj-

ny roku 1812; wiemy tylko, e nigdy darmo czasu nie tra-

ci: nigdy i nigdzie. Oryentowa si; byo w czem. Nowo-
silcow, który cae dwa lata nie widzia Petersburga, za-

sta wielk odmian w stoecznej atmosferze. » Teraniejsza

kampania — pisa w listopadzie 1812— ma wybitne zna-

miona narodowej wojny — d'une guerre nationale —
kady powica si ochoczo dla Rosyi, kady jednak u-

waa, e ma prawo wymaga za to korzyci dla ojczy-

zny — que le pays gagne par son sacrifice — a wskutek
tego nie mona dzi artowa z opinii, to ju teraz rzec^
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soryo, i bardzo soryo, tr/eba na ni uwaa*

—

iojnnion,

qiie lott p(nivait auparaianl brauer imputif^nteut, devient

maintencut utw. chose tres sMeuse et qHi mMle (pi'on y
fasse atlenlioyi...^^^. I Lubecki spoHtrzei^^al wiiród da-

wnych znajomoci to p<jdniecenie nnacyonalizmuo, do nie-

dawna tak obco kosmopolitycznej oligarchii stoecznej.

Uzbroi ai(5 w szka, przez które trzewy polityk umia
patrze krytycznie na »intencye« Monarchy, szczególnie

pod wraeniom upadku Speraskiogo: szka, ubezpiecza

jce przed now sery zudze.
W dworskich sferach, w tumie nzera ^<^®, dbaych o Mci-

se odtwarzanie myli i sów Cesarza, nie byo — co pra-

wda — w modzie gorszy siej )>zdrad<( polskich gubernii.

Haso, dane dworakom, brzmiao wyranie: ))Mymy sanu

ich opucili, có mieli robi y«*"°. Sam Cesarz mówi:
»Nie mog gniewa si na Litwinów; musieli ulec prze-

mocy« *). Kutuzow, po objciu naczelnej komendy, na wy-

jezdnem do armii, otrzyma od Cesarza dwie tylko dy-

rektywy: nie wchodzi w adne rokowania o pokój i
—

ni(; drani Polaków ^'*.

Aleksander nie przesta liczy na zwrot opmii w pol-

skich guberniach, wyglda ))nawrócenia« tej Litwy, z któr

tak czule kokietowa na wiosn. Trudna bya koniunika-

cya; mimo to z Litwy dochodziy guche wieci do Pe-

tersburga o rosncem rozczarowaniu, po miodowych tygo

dniach niejasnego stosunku, który cierpko zatrua g«)rycz

•) Tak odrywa si«; Aloksaiulcr w Wiluio /..i ilniLTi-C" j
• .'u

pod konioc roku 1812. po oiIwrocH' Napoleona, tiolaj.^c Ia- .stci<rt

de nos opt^rniious nt^tai pas connu, tls tte pouniiettt pas pr^itiir Ui

marrhe ni Ui teudance des ev/nemrHts , d'(iilteHrs, it ^tait fort Httln-

rei f/u'i7.s dt'sir<isseut rerourrer lenr pnlrie. Napoleon ich swodsil ilp

Je le rrpHe, je «>m veu.t' p<ts ni4,r Lithuttniens, c'est nomjs i/mi Um

nvons ftbandonnt^s. mais cela narrirrrn ;)/ma . . < »b ciokawo « w iclu

wzgU.Mlów pami«;tniki : Mt'moires hinioritjHts snr IHmperfHr Alejmn-

dre et la Cour de Hussif puhltt^s /nir M-mt la Clesse de Ckots^Ht-

Oouffier uee (.-tessr Tisrnhims, aticienH^ DtmaiMiU dkoHnenr A la

Cour de LL. MM r/« Husste, utr 140.
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niepewnej, adnem nawet dobrenn sowem Napoleona nie

rozjanionej przyszoci. Na tern tle politycznem dogry-

zaa Litwinom tern dokuczliwiej arogancya Francuzów,

brutalno francuskich komisarzy i rozpasanie wojskowych

maroderów. »Moskal nie gorszya — pomrukiwali 1^2 Xo

dobrodziejstwo inwentarza w ))oswobodzeniu« sui generis,

zcrola nieokrelonem, rozgoryczao tem silniej uciskanych

obywateli, im byskotliwiej z za pomroku pospnej rzeczy-

wistoci migotao »urocze(v wspomnienie Aleksandra, jego

pobytu w Wilnie, wizyt w okolicy, w dworach szlache-

ckich, tylu pósówek, umiejtnie rzucanych, przez cae

dwa miesice, a nawet w ostatniej chwili, na Zakrcie,

w niezapomnian noc witojask. Znik jak sen, z ))in-

tencyami«, których najazd Napoleona bez wypowiedzenia

wojny nie da mu urzeczywistni. Tak szeptano w nieje-

dnym dworze, nad Niemnem, nad Prypeci...

Taki nastrój wytwarza pomyln konjunktur do wy-

grania wysokiego atuta, który Cesarz Francuzów wypu-

ci z rki przy rozpoczciu w^ojny, na posuchaniu, da-

nem warszawskiej deputacyi; podczas odwrotu z Moskwy
nie mia go ju w swych kartach. Tymczasem w padzier-

niku, w listopadzie 1812, rzucony niebacznie atut nabra
wyjtkowej wartoci. Dwa razy w cigu roku biedna

Litwa waya tyle jak nigdy w losach Europy; na wiosn, nie-

zalena od Litwinów decyzya Cara o jej przyszoci by-

aby moga podobno zaegna najwiksz dotd w histo-

ryi wojn; w jesieni postawa Litwy moga ocali lub

zgubi Napoleona.

W poowie listopada — przed Berezyn — zdawano
sobie z tego spraw w Zimowym Dworcu. Jeeli Wielka
Armia, chocia tak przerzedzona i zmarnowana, znajdzie

si raz na Litwie, ))u sieDie, w domu«, w kraju rzdzo-
nym przez wadze Konfederacyi, z oparciem o tak pewn
podstaw operacyjn, jakiem dla Napoleona byo Ksistwo
Warszawskie — ze sprzymierzon Europ na tyach —
ponura perspektywa otwieraa si przed Rosy, a zwa-
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szcza przed jej Monarci... Jlospod Boh wy»oko Hi-

szpania daleko — w pobliu jfdon Fiernadotte. niepewny

jeszcze przyjaciel, zreszl*'} Hernadotte nie Bonaparte —
Anglia za morzem. Mao kto mia odwa'/*} liczyt* na F)u-

ropcj, na niemia»», tumione zachcianki wyzwolenia si^

z jarzma Napoleoskiij przeniocy. Kto odezwa »i<; z lak
nadziej w listopadzii', naraa siij na miech. Kuroptj

trzyma w uwicjzi strach przed niezwycionym wodzem*);

nie porwie si na niego dla do)ra Hosyi, chocia ez nie

przelewa, e Rosya tyle mu krwi utoczya, europejskiej

krwi... .Irli »Antychrysta dostanie si na Litw, przeb-

dzie zim, wypeni szczerby w rozbitej armi n. taki

mistrz w czarodziejskiem kompletowaniu wojska — roz-

pocznie bój na wiosn ze wieemi siami, po swojemu,

z geruuHzem, C(j go nigdy nie zawiód, i z dowiadcze-

niem, które tro po raz dniijri nie zapdzi do Moskwy. Có
Rosya przeciw niemu postawi y »Staryka« Kutuzowa, kt<>-

rego caa strategia polegaa na umiejtnem cofaniu si
przed Francuzem? Nowosilcow artowa, e z poród ro-

syjskich wodzów najwicej zdziaa jenera Moroz (mróz).

A wojsko? O niem Kutuzow raportowa, e znalaz je

w zupenym rozstroju — .s icin razarojotnii/in aotrierszcnno

*) Warto tu przytoczy zdanie tak klusycznogo Awiailka. jak

Gneiscnau. Wodlug niego, i po bitwie nad Herezyn. i po donzci-

tnnn niiMnul zniszczeniu Wielkiej Armii, NiiMucy niebyf^' 'V

8i«; l)ez zaczepnej iikiyi Aleksandra. Oto ustrp z lislu • .%

do jeneraa O.erniMzuwa z znamienn dat, Pozna. 12 lipca 1831

.Si I'Kmpereur Al€X(tmire, apris la retraie de Napolii^on c/i# Urritoirt

russe, n'eA i^ts contiuut^ la i)otirsuif tle l'eHvnhisiifMr tle son A.*»H/>ir«».

sil n'etU pas coiitinuc la yuerre, 8'il se fiU eotileult^ th fairr mu |wi>

avec lut, la /Vi.s.s«« sfrait eucore sous /'Mi/fiiirira ih /« Frauct #1

iAulrirhc n'nHrai pas l$v^ le bouclifr contrr e//i» tj pnnviw Kran-

cyi, prziTiw Nai)ulc()no\viV Alors iHtiu ti'lh ile S-te llt^Uu- V •

l^on rirrait encort', et I)ieu snit, comment ii auntit mij/' .Mir s

les iti^sastres (fu'il avnit essuff^ cheji eoiw. Sotre imlt^itemtaHce artueth

nous la (Irrotis a rotre nllinttce. Z petowburskiego nrehiwuin Mini-

ster) uin Wojny, ob. IlIii^McirK, IImii A.ioiT»ii.\pT» ITpawfc. III 8M.
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sosojajcm wojsk, w katoromja onyja zasta... ^^^ Mona
byo sitj udzi, e ta dezorganizacya ustpi miejsca nie-

odzownej sprawnoci, e niewiczony rekrut, wsunity

w zmurszae kadry, stawi pomylnie czoo odrodzonej na

wiosn armii Napoleona, jeli stalowe jej kadry odwie
si, wypoczn w gocinnej Litwie, wypenione zacigiem

z wszystkich pastw Europy, licznemi rezerwami, co po-

zostay we Francyi i w Hiszpanii.

Trzeba zapomnie o Berezynie, o Yorku, o zwrocie

w^ postawie Prus, zasoni na chwil wszystko, co zaszo

w miesic, w rok i pótora roku — eby wmyli si

w pooenie, z pocztkiem listopada, gdy sposzony ))Bóg

\Vojny« opuci pogorzeliska Moskwy i poda na Litw.

Mimo atwych tryumfów jeneraa Moroza., mimo topnienia

niezwycionej armii, Napoleon jeszcze by straszny; wiad-

kami Jarosawiec (24 padziernika), Wiazma, Krasnoje

(3 i 17 listopada) i ostre wygawory., które Kutuzow odbie-

ra z Petersburga i^*.

))Gocinna« Litwa, gotowa do powice, moga zgo-

towa tryumf mocarzowi, który poszed do Moskwy, aby

tam przyj tytu Imperatora Zachodu, moga jeszcze pod-

czas odwrotu z Moskwy; nieyczliwa, rozczarowana, mo-

ga go zgubi, w odwet za gorzki zawód, za to, e Pol-

sk wyssa, wyzyska, a w Wilnie nie ogosi jej niepod-

legoci. Gdyby to by uczyni po przejciu Niemna, mia-

by w odwrocie z Moskwy niepodleg Polsk, sigajc
po Smolesk, gotow wskrzesiciela ojczyzny broni do

upadego, do ostatniej kropli grwi. Aleksander mia z góry

powzite postanowienie: wyzyska bd przeciwnika.

Czeka cierpliwie. Zna ju na tyle psychologi Pola-

ków. Nie móg udzi si, eby Litwa przecia odwrót

Napoleoskiej armii, chociaby w Petersburgu proklamo-

wano nawet wskrzeszenie Polski z konstytucy 3-go maja,

w myl proklamacyi, która na wiosn bya przygotowana.

Co innego próbowa, czy gorycz zawiedzionego kraju nie

przeleje si wreszcie pod naciskiem postoju wrónojzy-
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cznej armii — K^iyby na Litwie rozbito zimowe lea —
pO}^r(')d kompletowania kadrów nowymi zacigami, z per-

spektyw wojny na wiosntj. To by moment dziaania dla

Aleksandra; na tem tle kada chwila bezuytecznej zwtoki

moga HU} pomci, jak zaniedbanie stosownej chwili mcito
8i(j teraz na przeciwniku. I on móg wreszcie zmdrze
po szkodzie. W odwrocie z Moskwy, na czele zgnbionej
srodze, codzie mrozem i trodem dziesitkowanej armii,

nie dao si naprawi wiosennej winy zaniedbania: byby
si tem omieszy. Co iimego, jeli szczliwa gwiazda
Napoleona wyprowadzi go z matni, da mu na Litwie nie-

zbdny punkt oparcia. O ile urok Napoleona utrzyma na

smyczy Meuropejskrj psiarni«, z rozjanieniem bledniej-

cego bysku Napoleoskiej irwiazdy, moura przyj chwila

powetowania wiosennych b(l(')W, wobec Rosyi i wzgl-
dem Polski. Wszak pozwoli Polakom wszystkiego si
spodziewa; niech wypacze si z sieci, a znów zgubiony

atut znajdzie si w jego rku; gotów stwierdzi, e Pol-

ska zasuya na zmartwychwstanie, zapracowaa na y-
cie wiernoci dla orów Napoleoskich. Hya pora wy-

doby z pyu » ulubion myl« Aleksandra — gdy Napo-

leon zblia si znów do litewskich granic. 1'kaza na

widnokrgu odbudowanie Polski za cen opuszczczenia

zblakych sztandarów ))najezdcy« i »ciemiscy«, puci
lnicy fajerwerk, olepiajcy: to byo w o\\o\ chwili w.irte

nawet — hazardu.

Napróno niezwyciony zdobywca usiowa Carowi

poda(* do pojednawcz, Aleksaniler by nieui?ity. "Na-

poleon albo ja; ja albo on; my obaj nie moemy panowa!*
Mia suszno, widzia jasno.

Skd ta moc charakteru w Carze-Hamlecie? Z tego

samego róda, z którego w duszy zatradkowego monar-

chy pyny wszystkie jego saboci i niespodziani* wyskoki

det(M'minacyi, o udzcych pozorach hartu. W uporze,

w nieuiritt^j postawie niia ws/.ystko do zyskania, nic do

stracenia: ukady z Napoleonem, pokój, na zn^inych na-
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wet warunkach, pod wraeniem miadcej klski, z ruin

spalonej Moskwy: to byby niezawodnie grób Aleksandra^

monarchy i czowieka. On czu to od pocztku; w instyn-

ktowej pewnoci utwierdzi go jenera Wilson, Tamhas-

sadenr des rehelles, przybywszy do Petersburga w posel-

stwie od jeneraów cofajcej si armii. egnajc si z Wil-

sonem, Aleksander da zapewnienie jego mocodawcom,

e nie wda si w ukady z Napoleonem, póki cho jeden

Francuz z broni w rku bdzie w granicach Rosyi.

»Raczej brod zapuszcz i na Sybirze bd ywi si kar-

toflami !«*)

*) Sir Robert Wilson, jenera angielski, adjutant Jerzego III,

angielskiego króla, wysany przez króla w r, 1806 z jeneraem Hut-

chesonem w misyi wojskowo-dj^plomatycznej do Petersburga, pozo-

sta nastpnie w Rosyi, bra jako ociotnik udzia pod Benningsenem

w kampanii r. 1806/7, nastpnie za odby ca kampani r. 1812.

Podczas marszu ze Smoleska ku Moskwie, podj si delikatnej mi-

syi od jeneraów rosyjskich, z daniem dymisyi Rumiancowa (kan-

clerza), którego posdzano o skonno do ukadów z Napoleonem.

Aleksander zblad, wysuchawszy misyi Wilsona, mia z nim du-
sz, bardzo ciekaw konferency i kaza mu nazajutrz zgosi si

po odpowied. Nazajutrz, 4i-go wrzenia, da Wilsonowi najuroczyst-

sze przyrzeczenie, e nie wda si w adne ukady z Napoleonem,

dopóki go nie wypdzi z granic Rosyi, zarazem jednak owiadczy,
e Rumiancowa nie oddali. Niezmiernie charakterystyczne owiad-
czenia, któremi motywowa t odmow wobec Wilsona, w zaufa-
niu: 1) »Taka gotowo do ustpstw zachciaby do dalszyci da,
jeszcze mniej stosownych i bardziej nieprzyzwoitych «; 2) »Ja nie

mog nie by przej^y^m uczuciami szczególniejszego szacunku wzgl-
dem Rumiancowa; on jeden nigdy mnie o nic nie prosi, kiedy

wszyscy inni, co s w mojej subie, napieraj si ustawicznie od-

znacze, pienidzy, maj zawsze na oku swój wasny albo swoich

krewnych interes; nie mog go bez powodu powici*. Samowadca
nie potrafi jednak odrazu zdoby si na t odmow; sam owiad-
czy Wilsonowi, e musi zebra myli; la nuit porte conseil. Mimo
to rzek do niego otwarcie: >Sam Pan pojmujesz, w jak cikiem
pooeniu mnie postawie, mnie, Samowadc Rosyi! [moi, Souverain

de la Russie!). Ja musiaem wysucha tego wszystkiego!* Nazajutrz

za, uspokoiwszy si ju cokolwiek, zacz przemow do Wilsona
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W tej znamiennej rozmowie z angielskim jeneraem,

przyiTodnyin delegatem rosyjskich kolegów, nie szczdzi
surowej krytyki swoim jeneraom, nie tylko »)untowni-

czyma nujcodawcom Anj^lika. oMao takici pomitjdzy ni-

mi, na których inojjr<5 spuci si<} z zaufaniem: zep*4ut ici

dwór mojej hahki...« ali siej na francuskie wychowanie
i W8z«'lkieijr() rodzaju "francuskie przywarya jeneraów —
nic (l/iwnego pod wplywtMn francuskiej^o najazdu — mi-

0(1 s?ó\v: Monsietir Inmhfinsadeur des rehelles! . . . ob. I \Vi!

Narrative of ryenlH diirin^ Iho invasion in Iussia by Napo'

naparto and the rctreat of thc frerch arniy 1812 tLondon !

lii, por. III 11.1 i>Acpi>, Hmu. A.ioKcaiMpi. IlepiuA. III. 106—106. 377.

przyp. 173. Wilson mia nwniei w imieniu ji-neralów domaga «ic

nonnnacyi nowego naczelnego wodza, tym tu jednak (V«;arzjui

zamiunuwal Kutiizowa, co zadowolnilo |i y.'|, lak wuje druga

cz misyi Wilsona staa si zbyteczn. Co do pierwszej, Aleksan-

der zachowa tylko pozory, e odmówi >..')daniu jeneraów; tuma-
czy si wreszcie za porednictwem Wilsona, }.q to zbyteczne zupe-

nie /.-piania, /o niesu^^/nit' podejr/ywaj Uumiancowa, jakoby dziaa
w kierunku ukadów z Napoleonem. Nie móg ust;)pi. bes doszcs<^

tnego naruszenia swojej powagi. Trzeba pamitai-. o wanie po
roku przedtem powici Sporaski.>go podobnym, chor w iii- * —

-

mil" pr/edstawion} ni .pianiom. Nieznana to forma, naif/.) ^i\ ^ ^^

domyla, ie domagano si katastrofy Spcraskiego nie w tak o-

twarly sposób, jak w misyi Wilsona, ale z zastosowaniom zwykego
w takich wypadkach technicznego rodka, tj. za pomoc poufnego

doniesienia, e na seryo gotuj** si co gronego, jeieli t*i»j»arz nie

usucha. Nowa ulego wobec podobmiro dania, po kilku miesi-

cach, i to wobec dania przedstawionego w tak niepraktykowaoej

postali byal>y zupen.i abd\kac> llzeczywicie joilnak daniu
jeneraów stao si zado: kanclerz pozosta na urzdzie, jako ma-

lowany kanclerz w najjaskrawniejszem znaczeniu tego sowa, i pod-

czas caego okn*HU 1813 — 1815, w takich czasach ('!^ nie mtal ia«

dnego wpywu na tok polityki zngranic/.nej. Smutn rol odgrywa
w Petersburgu przez cay czas kampanii 1SI3 i 1814. idala od Mo-

narchy, od wstrzsajcych Europ wypadków — by jolnak kancle-

rzem IN lutribus. Dymi.sya Uumiancowa nastpid — s wikszym
dla (rs.irza honorem ni dla kanclerza — okrgo w dwa lata po

misyi Wd-sona, w wrzeniu iSl, po powm.ii' \!. KM.m.lr.i * !'.»r\ )*,

Por'. Siilder. I. c. III. 252. 513. IV. 8.
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dzy innemi typowemi wadami, wytyka ostro ich skon-

no do orry w karty — zdrone, namitne zamiowanie

w hazardzie...

Istotnie, te dania, które rosyjska jeneralicya stawiaa

przez Wilsona, i to by hazard, zagodzony jedynie dwie-

ma wyjtkowemi okolicznociami. Pierwsza wynika z sa-

mej sytuacyi, zmniejszaa hazard niesychanego kroku, nie

ujmujc mu zuchwaoci. Solidarno caej jeneralicyi

w obliczu zwyciskiego nieprzyjaciela, dawaa wszelk

rkojmi, e Car nie bdzie móg odpowiedzie wobec

takiego kroku, jakby musia uczyni z kadym jeneraem

zosobna: oddaniem pod sd wojenny lub rostrzelaniem

bez sdu. Drug okolicznoci, agodzc ostro zuchwal-

stwa, by wybór delegata, obcego jeneraa, który by oso-

bicie miy Carowi. Jeeli mona mówi o pewnej deli-

katnoci w takiem postpowaniu, wybór Wilsona liczy

si ze wzgldami delikatnoci; z jego ust sysze dania
jeneraów, mniej byo straszne dla znkanego monarchy,

mniej upokarzajce.

Wilson by szczerym przyjacielem Polaków, cise stc-

sunki wizay go z Czartoryskim*). Mao kto w Europie

poda tak gorco spenienia ))ulubionej idei« Aleksandra,

odbudowania Polski pod jego panowaniem. Anglik nie

powodowa si osobist sympaty do przyjació Polaków;

w odbudowaniu Polski, zczonej z Rosy wzem unii

dynastycznej widzia maczug na rozbicie Napoleona,

w przyszoci za rkojmi istotnej siy rosyjskiego Impe-

rium, warunek odrodzenia sprzymierzonej z Angli po-

tgi. Podczas pruskiej kampanii, bawic w gównej kwa-

) Pierwszym punktem zblienia midzy Wilsonem a Czartory-

skim byo antynapoleoskie stanowisko ks. Adama; std styczno
Wilsona z calem kókiem przyjació Czartoryskiego. Na pocztku
r. 1813 Czartoryski korzysta z porednictwa Wilsona, eby list, pi-

sany do Nowosilcowa, dosta si na pewno w jego rce (Arch. Czart.

Nr. 5462: Czartoryski do Nowosilcowa 8 lutego st. st. J813). Por.

take Yandal: NapoMon et Alexandre I. 163.
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terze Benningsena, wiedzia o zamierzonym przeze »ha-

zardzie« : na wasn.-) njkcj ogosi Aleksandra królem

wskrzeszonej Polski. Zachca tco, aowa, e naczelnemu

wodzowi rosyjskiej armii hrako dcterminacyi: if he had
persercred tu he projrct, he would huie been the heni frietid

that linnHia cvcr had — wtrdyby liy wytrwa w lem po-

stanowieniu, byby najlepszym przyjacielem, jakiego Kosya

kiedykolwiek miaa« *'*. Z takicm zapatrywaniem na kwe-

sty |)()lHk, Wilson nie opuci stolicy, speniwszy niemi
misy, bez wyjawienia swych ustalonych pogldów na l^

spraw, w tak wanym, decydujcym momencie. Nie tai

si z nimi i dawniej przed Aleksandrem, nigdy jednak

ich nie przedstawi w tem owietleniu, co we wrzeniu
1812, gdy Napoleon dwiga na swoich barkach wileski

grzech zaniedbania, midzy Smoleskiem a Moskw, przed

Borodinem; L''dy postawa Polaków moga jeszcze rozstrzy-

gn o losach caej kampanii, o ile Napoleon nie zdob-
dzie pokoju, i w odwrocie, na drodze, bdzie mia do

przebycia Polsk. Jeli za Aleksander potrzebowa zachty

do utwierdzenia si w dawnych wzgldem Polski zamy-

sach, z niczyich ust zachta nie miaa takiego wpywu,
co z ust Anglika, osobicie mu yczliwego deleirata rosyj-

skich jeneraów. To mogo by wskazówk, e hazard nie

tak wielki, jeli na nowo podejmie kwesty polsk.

By bowiem hazard w tem przedsiwziciu, wikszy,

ni w czerwcu.

))Hzecz takiej doniosoci - pisa podówczas Nowosil-

cow o projekcie odbudowania Polski — wyn^aga wielkiej

rozwagi {des mettures sayes)^ skutecznych i dojrzale ob-

mylanych rodków, któreby day pewn rkojmi p«»wo-

dzenia, a nie draniy niepotrzebnie (»pmii; inaczej cna

ta sprawa mogaby Cesarza narazi na wielkie
niebezpieczestwo, soit m le compremeitatii aHX

yenx dr rEurop, soi en mtkofdcidaut ttes proprca *•!;>/*«•).

•) Ciartory«ki odpowieiiii.il: nu linropi; mr nm I o -ii^ og|j|da(5.
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To wstp do przytoczonych spostrzee Senatora o zna-

czeniu opinii publicznej w Rosyi, o tern — jak twier-

(l^ij _ nowem zjawisku ^^^. Nieznana dotd potga, któr

on odkry po dwuletnim pobycie za granic — to nie opi-

nia samych ju tylko kolegów jego z Senatu i jeneraów—
z ni niffdy nie igrano bezkarnie — to ju opinia mno-

criej masy dworjaswa, szlachty, o sporej jeszcze liczbie

analfabetów, niszego czynownictwa, kupców, mieszczan,

kacapów, nawet opinia owych wielu milionów ))dusz«,

które kady pamiessczyJc, gramoinyj czy niegramotmyj,

mia prawo drugim sprzedawa, gotów do ostatniej kro-

pli krwi broni tego przywileju. Dlaczego Nowosilcow

uzna powag tej nieznanej dotd potgi? Dlaczego mnie-

ma, e Cesarz teraz musi ostroniej dziaa, e tej sile

elementarnej nie moe si narazi? Wszak ta opinia nie

miaa, ani nawet nie podaa adnej reprezentacyi ani

organu, którymby moga pokrzyowa zamysy samowa-

dnego Imperatora. W r. 1812 i dugo potem nie byo ni-

kogo w Rosyi, ktoby przypuszcza moebno jakiej ele-

mentarnej erupcyi masowego niezadowolenia, z ostrzem

zwróconem przeciw osobie Cara. Tego niebezpieczestwa

Monarcha si nie lka. Byo zawsze to samo niebezpie-

czestwo, chroniczne, nigdy nie ustajce, tylko spotgo-

wane w takim momencie, gdy instynkt oligarchów wska-

zywa pomyln chwil do wykonania carobójczej ich

atrybucyi, bez obawy, e to spotka si z potpieniem mas:

la seconde raison, &est Vopinion en Russie ...A cette difficulte-ld qui

es plus srieiise que la precedene, je n'ai rien a dire. Si elle devai

lemporter, ii ne me resterai qu'd deplorer le sort de ma malhereuse

patrie ... Je suis intitnement convaincu que la sur et e et la gloire

de lEmpereur, le Men de la Russie, celui de toute VEurope exigent

le retablissement de la Fologne ... Je ne doute pas de honnes inten-

ions de rE}npereur, je les crois meme sinceres, mais ces intentions

auront-elles leur effetP Le part i gaspilleur qui est le plus puissant

et qui veut tenir les provinces polonaises sous sa griffe, paralyse et

paraysera la volonte du Souverain. Je le crains au moins . .

.
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Meduc rocupty, tak po mistrzowsku okroblonej przez Ka-

rarnzina. A pod tym wzt^l^dcMn Nowosilcow mia HuHzno^f.

Ta wielka, bierna masa narodu, której interes publiczny

by dotd obojtny, podraniona w najywotniejszycb wa-
snych int(M-esach najazdem nieprzyjaciela, lekcewaya
Cara, j.ik nigdy przedtem; on wpuci napastników do
wic^tej Rosyi. nie umia broni narodu. Co lo za Car?

Na tle takiego usposobienia, podjgcie kwesty! polskiej,

mogoby by t ostatni kropl, która by przepenia —
nie ))nacyonalistyczn« niech narodu, ale cierpliwo,

chwiejno ichtchranitieH^ akomych na donacye w pol-

skich guberniach. I Wilson nie móg za nich zarczy;
bd co bd jednak, zachta z ust Wilsona moira po-

dziaa: potrci drzemice plany, z którymi Cesar/, niirdy

si nie rozstawa. Nic bez hazardu. Jednym zamachem
zgotowa zgub Napoleona i zdoby dynastyi wierne

MWgry « nad Niemnem, nior nad Wis — to warte

nawet wysokiej stawki. W poowie listopada, przed Be-

rezyn, nadesza pora dziaania. Na tern tle urodzia si
akcya Nowosilcowa. Nim jednak Cesarz przezwyciy
wahanie, nim Wieki wyjecha z snistym elaboratem

Nowosilcowa, nadesza do Petersburska wiadonjo o bi-

twie nad Berezyn *"". Nie wstrzymao to Aleksandra; de-

cydowa si ciga Napoleona; l*»lska bya imi t.raz wi-
cej moe potrzebna, ni kiedykolwiek.

nPoczciwego Wickiegoa czekaa nieatwa drotrn w po

owi grudnia 1812, do Galicyi. Tam bowiem, w Sieniawie,

przebywa ks. Adam, a te Napoleona by przecie jesz-

cze w wojnie z Cesarzem Aleksandrem.

(idyby nie te trudnoci komunikacyi, Wieki me byby
wywióz z Petersburga szeciu arkuszy bitejfo pisma No-

wosilcowa; Senator musiaby zasi do listu w innym

tonie. Nim Wieki opuci 8t«>lic, od tygodnia by w drudzo

pierwszy po duLrie) przerwie, niopod pisany lisi ks. A-

dama do Aleksandra, z 6 grudnia; h% poifUiofi des arm^s
esi 8i sinynliiie qiie jo fi'o«e la signer — tumaczy sio
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Czartoryski, liczc na dobr pamid Cesarza, który zna

jego rk. Ale i Czartoryski byby wstrzyma si nieza-

wodnie z wysaniem tajemniczego listu, jeliby móg przy-

puszcza, e w Petersburgu wyprawiaj Wickiego z li-

stami Nowosilcowa. Kto zrobi pierwszy krok, osabia

sw pozycy; jedna i druga strona rozumiaa to dobrze:

tylko nierówne byy skutki osabienia pozycyi dla jednej

i drugiej strony. Gra w ciuciubabk dugo si przecigaa;

Nim listy Nowosilcowa doszy ks. Adama, wyprawiono

z Sieniawy dwóch po kolei posów z trzema listami Czar-

toryskiego — dwa pisa do Cesarza, jeden do Nowosilco-

^va — i z dugim memoryaem o kwestyi. polskiej i^^. So-

wem, gdy Nowosilcow z polecenia Cesarza sili si na

dowody, aby przekona Czartoryskiego, e przysza wre-

szcie pora dziaania, e w jego dawnym programie unii

Polski i Rosyi jedyne zbawienie Polski: równoczenie

w Sieniawie Czartoryski próbowa szczcia, odzywa si

do uczu dawnego wprzyjaciela w carskiej koronie<(, do

szlachetnoci szczliwego zwyciscy, a zarazem dowodzi,e
take interes Rosyi wymaga odbudowania Polski... Bez

tego odniesione zwycistwo nie ma wartoci: U ne suffit

pas d'avoir repousse Napoleon; U faut faire de sorte uHl
ne revienne. L'on n'y parviendra pas autrement; tant tiHl

pourra compter sur les Polonais, U sera le maitre de re-

conimencer — pisa do Nowosilcowa w sam dzie Boego
Narodzenia 1812*).

•) W tym samym licie Czartoryski nie ukrywa obawy, e za-

patrywania Nowosilcowa na kwesty polsk zmieniy si moe od

czerwca, odkd rozstali si w Jarosawiu : Vous en jugeres peu-etre

autrement; fignore quel est a present votre avis sur cette wiatiere,

mais, en me retracant le genre de votre esprit et de votre coeur, U
me parait que vous dewiez partager mon opinion ... Si ma patrie,

apres avoir cru renaitre, perit decidem,ent par vous autres qui vous vous

dites les proeceurs des opprimes et les defenseurs de la bonne cause

itd. Wówczas Wieki by ju od paru dni na Podolu i na próno
stara si przekra przez austryack granic z listami Nowosilcowa.

Wieki wiedzia o wyjtkowej wanoci listów, dokona te cudu,
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Dru^i list ks. Adama, z memoryaem o kweittyi polskiej,

doszed Cesarza w Mereczu, po wyruszeniu z Wilna; pier-

wszy ugrzz fcfdzie w drodze. W sam ruski Nowy Rok
1813 Aloksander przekroczy Ku>ikon -Niemen, wbrew
zdaniu Kutuzowa, dowiadczonri^o wodza, który jakohy

zniszczy Napoleona a przemawia gorco za ukoczeniem
wojny '''^. W kilka godzin po przejciu Niemna, w Lejpu-

nach, Cesarz zasiad do odpowiedzi na pisma Czartory-

skiego; ukoczy j.-^ na trzeci d/ie w Krasnopolu, w ci^L-u

dalszego marszu; Kluczewsk i, który z Sieniawy przywi<»z

te pisma, dobry znajomy Lubfckiego, Platera z r. IHll,

popieszy z odpowiedzi ku galicyjskiej granicy "^. Byo
z ozem spieszy. Przed zapiecztowaniem Cesarz dopisa

w Krasnopolu: »Dwa dni pisaem ten list; interesa woj-

skowo i inne odryway mnie od pisania. Md lere portant itn

certa in caractkre offic i

e

/, je ne pu Ls pas la la isser pa r-

th\ mopt chcr ami, sans y ajoner ce petit mot damitie pour

vous. Les fnicces ne mont pas chanf/^ ni dansmrs iderssur co-

tre palrie ni dans mes pripicipes m gendral, et cohs mr rrtrou-

verez toujours tel que cois macez cotnm . . . « To jakby kontra-

przubywszy w 10 dni drogt; z Petersburga do Mi«;dz}bo/a, nie móg
jednak z takimi listami ryzykowa przejj^cia przoz granic<; au§try-

ack;| bez pewnych rkojmi bezpieczestwa. W len sposób listy Nowo-
sdcowa do.szly Czartoryskiego zaledwie w poez;|lku lutego 1813.

Wprzótl otrzyma wlasnorczn;! oilpowied>. Aleksamlra idd. l^*jpuny

13 stycznia 1813) na swój list z 27 grudnia, a w niej urociysto za-

pewnienie, ie Cesarz trwa w swych dawnych wzgl(*deui Polski m-

tencyach. Aby dorwa si tych korespondenoyi, ks. Adam sam po-

d;\>,yl z Sieniawy na WcWy, przekradlszy si 9xcz<;Aliwie priei gra-

nic. Ciekawo szczegóy o tern wszyslkiom (zwaszcza o prawiliiwrj

Odyssei Kluczewskiego, który wozi list do Aleksandra i 27 ; \

i przywizl odpowiedz.) w listach Czartoryskiego do Now»>

i do oSieniawy*. Arch. Czart. rps. Nr. f^45}, M62. l*o lici© ^ . .v:/i

wczeniejsze listy Nowosilcowa straciy wielo wartoAci w ocaach

Czartoryskiego, nie bez wartoAoi jednak byy day t\ch lisi"\%

21 listopada i 12 grudnia. To daty Awiadoiyy, >e pierwniy kr>.K

uczyniony by I z Petersburga i to mogo l>y dla kn. Adama nirjAk.^

wskazówka w oryontacyi politycznej.
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sygnacya dawnego przyjaciela na pimie oficyalnem Mo-

narchy. Krótka, wymowna, o treci politycznej i cile

osobistej. Ditez hien de choses de ma part a vos parents

e a cos aimahles soeiirs; si, a IHssue de ous les evene-

mens, je poiirais me rerouver au sein de votre familie,

cela me canserait un plaisir fou. lou d vous de coeur

et d'd})e.

Ciepo, bijce z listu Monarchy — udane albo szczere —
tem znamienniejsze po przekroczeniu Niemna, e Aleksan-

der nie wywióz z Wilna wrae, zachcajcych do spr-

ystego podjcia kwestyi polskiej. By przy nim Stein,

pruski minister, oddalony na rozkaz Napoleona, obecnie

nieodstpny doradca Cara, w przededniu swej history-

cznej roli genialnego pioniera wielkoci Prus i Niemiec.

Stein nie lekceway Polaków; z tem wiksz gorliwoci

uywa swego wpywu, eby odwie Cesarza od planu

odbudowania Polski ^^^ Wytrawny dyplomata wystawia

mu jaskrawo nieprzezwycione trudnoci, jakie napotka na

europejskiej arenie; bdzie to zawada w skleceniu koali-

cyi, zniewoli Prusy i Austry do wytrwania w przymie-

rzu z Napoleonem. Steinowi wtórowali petersburscy ))wiel-

moe«. Jeneraowie, dumni z atwych tryumfów ukoczo-

nej kampanii, wzwyciscy niepokonanego dotd Cezara<(,

czekali »zasuonej « nagrody, wedug recepty Wielkiej

Imperatorowej. L^armee attend une recom^pense, les grands

de rEmpire — »wielmoe « Karamzina — attendent une

honification pour ce uHls ont perdu dans la guerre; oii

voulez vous prendre cela, si ce n^est pas en Pologne ? ^^^.

Sowa senatora anskoja, jednego z najyczliwszych Po-

lakom; wszake w styczniu tego samego roku (1812)

szlachta litewska wystosowaa do niego peen emfazy a-

dres za sprawiedliwe, agodne rzdy Senatora w grodzie-

skiej gubernii ^^^ Stary Kutuzow wygotowywa prob do

Tronu, ))eby jeneraów i oficerów, którzy odznaczyli si
w wojnie, wynagrodzi majtkami litewskich i biaoru-

skich buntowników — nagradiV pamiestiami litowskich
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i bieloriiHHkirh miatiiników<i •"*. S<;dzi\vy »po(^romca Na-
poleona« spóni siej, jak tylr razy, na placu boju: zanim
zdy i probfj przedstawi Cesarzowi, w sam dzie
carskich urodzin ukaza siej manifest z 12 24 (grudnia:

wprzebaczenio, zapomnienie wszystkiego, co zaszo* —
zabwjotje proHzawo, wsicobszczoje proHzczeje^"^'. Monarcha
zdoby si na ton whazardw. Miarkowa, skd pyny owe
wysoko wzniesione fale uczu patryotycznych po »wojnie

za ojczyzna, uczu, w imi których wielmoe cywilni

i wojskowi wzdrygali si na kad wzmiank o restaura-

cyi Polski... cenx qni prdlendcnt lre de vrai^ linssr.s, jak

ich wanie w tym czasie nazwa Strocanow, w licie pi-

sanym z Wilna 29 trrudnia 1813. I w Wilnie jeszcze, po

wojnie, okoo Nowetro Roku 1812, nie brako poród Ho-

syan dawnych ))polonolilów«, których rok 1812 nie potrafi

przeksztaci w » prawdziwych K()syan«; ci cierali si
ostro z tamtymi, w dyskusyach o restauracyi Polski tran-

chaien la (jucstion hardimcut pour l'(if]innalive *••. To
dodawao otuchy Aleksandrowi, omielio do manifestu

z 12 24 L^^rudnia; bez niego nie móu: myle o pozyskaniu

Polaków. Ten hazard uda si: jeneraowie, radzi nie ra-

dzi, zamiast konfiskat na Litwie i Biaorusi, przyjli prze-

kaz na Europ; ruszyli za Carem na wojn.

\1.

Kluczowski odebra z rk Aleksandra list do swojego

Ksicia w Krasnopolu, na terytoryum Ksistwa Warszaw-

8kiey:o, 15 stycznia 1813. Pospieszy do Sieniawy. W H«»

syi, w polskich truberniach, panoway po wojnie zarniliwo

choroby; rzd austryacki rozcign kwarantann. Kluo/ew-

ski utkn na galicyjskiej granicy; i on i lisi Cesnnta

i plan odbudowania Polski - wszystko musiao odby
dug kwarantann pod stra austry.ukich «M'lmki*»w i dra

Smolka, t. II
*"
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eonów*). Co gorsza, Kluczewskiernu odebrano papiery.

Zwrócono je, co prawda, ale ))perlustrowane«, skopiowane

skwapliwie. Kopie odesano do Wiednia, Metternichowi;

dwór wiedeski czyta je rychlej od adresata. Syn feld-

marszaka Jego Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Moci

musia przekra si przez granic, na Woy, porozumia

si pokryjomu z nadgraniczn komor, zniewoli jeca do

tego samego hazardu, i tak dopiero, po tylu niebezpie-

czestwach, list Aleksandra z 15 stycznia doszed ks. Adama

okoo 10 lutego 1^1 A czas nagli...

Na Czartoryskim nie ciy adna niemal odpowiedzial-

no za powikanie i zabagnienie sprawy w r. 1813. Mo-

na mu tylko zarzuci jeden moment bezczynnoci, co

prawda — wany moment. Kto jednak czyta listy ks. Ada-

ma do Aleksandra z czerwca i lipca przeszego roku, kto

zna ich korespondency z r. 1811, musi dziwi si spr-

ystoci, z jak po bitwie nad Berezyn j si porzuco-

nego dziea, niezomny odtd szermierz swojej ))idei«.

Mniejsza o to, co go kosztowa ten nagy zwrot po roz-

biciu Napoleona; wszak zawsze, poczwszy od r. 1810,

pociesza Aleksandra, e ))moe« jeszcze nadejdzie pora

podjcia dawnych planów, gdy Car odniesie tryumf nad

przeciwnikiem: pora umiarkowania, ))wielkodusznoci«.

W czem innem bya niekonsekwencya. Przed dwoma laty

wzdryga si przecie przykada rk do budowy » ota-

rza przeciw otarzowia, odwodzi Cara od utworzenia

Wielkiego Ksistwa, eby nie wywoywa domowej wojny:

po bitwie nad Berezyn wzniós si nad te skrupuy, sta

•) Miejscem kwarantanny Kluczewskiego by Klekotów, oddalo-

ny od Brodów o 9 kilometrów. Czartoryski wspomina w licie do

Aleksandra z .30 stycznia (st. st.) 1818: la guarantaine de Brody,

w dalszym cigu listu jednak wymienia wyranie Klekotów: letrai-

tetnent qui avai 4e fait a la guarantaine de Klekotów au S-r Klu-
czewski. Z tej wioski atwiej byo Kluczewskiernu umkn i przekra
si do poblizkiego Radziwiowa (4 kilometry), gdy dowiedzia si, e
Czartoryski jest w Dubnie.
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niewzruszony przy Ah-ksandrze, nawraca innych z arli-

woci i rzadk si przekonania — a niwnoczenio kHi^
Józef formowa wieo szore^^i ze Hzczlków poUkiei^o

wojska, powiód je na plac boju i ztrin jako rycerz swojej

idei, Dniezomny ksi(j« Napoleoskich czasów.

Zatcadki tej nie wyjani nam pracya stanu*, zimna,

trzewa polityka, wzniesiona ponad katey-oryczny impera-

tyw honoru i sentymentu; rozwie j zupenie, bez cie-

nia wtpliwoci, niewydana korespondencya Czartoryskiegfo

z Cesarzem Aleksandrem ^^^. Ona wiadkiem, e ks. Adam
nie popeni niekonsekwencyi; ona odsoni nerw jeg"o po-

stpowania, tak mic^dzy rokiem 1810 a 1812 jak i po bi-

twie nad lierezyn, bez ujmy dla czowieka, dla I*olaka,

dla kuratora wileskiego Uniwersytetu, kosztem pastelo-

wei^o cokolwiek kolorytu, w jakim tradycya ukazywaa
posta Prezesa Rzdu Narodowego w powstaniu listopa-

dowom, kosztem legendy, a nie bez zysku dla prawdy

historycznej. Niewydana korespondencya Czartoryskiego

z r. 1S1;5 wytumaczy genez obydwu jego grudniowych

listów, które Monarcha odebra w styczniu.

Przedewszystkie m, czas ju uprztn z drogi utarte

urojenia. W r. 1813 — rozumie si, przed bitw pod Lip-

skiem — nie byo wicjcej racyi wraca na stanowisko

r. 1807, cii^n I*olskQ do Aleksami ra, ni w r. 1811, gdy

Czartoryski nie chcia rusza sig z Puaw, albo w opamig-

tn wiosnQ«, gdy energiczn akcy w subie swojej

»idei« móg przyczyni si nawet do zaegnania wojny.

Ksi Adam nie by bystrzejszym politykiem od Meller

nicha, a on nie przewidywa upadku Napoleona po bitwie

nad Herezyn ani w pocztku n»ku 1813; mia iro dopiero

za straconego, gdy, jego zdaniom, nie ustrzeg si na wio-

sn r. 1813 kilku z kolei bdów, od których Metlernich

próno LTo powstrzymywa '"'^ Koalicya — gdy bya jeszcze

w zawizku w r. 1813 — wydawaa si wikszym hn/.ardom,

ni wiara w gwiazd Napoleona; Czartoryski nie zami
przenikliwoci niemieckich mów sianu, którym brako

18»
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odwacri pozby si silnej wiary w Napoleona, cho wszystko

ich ku temu cigno. Inna rzecz: punkt honoru. Niemców

on nie wstrzymywa od apostazyi, Polakom nie dozwala

rzuci sztandaru, pod którym sze lat walczyli i zwyci-

ali, co najmniej budzi rozmaite skrupuy: twardy orzech

dla wracyi stanu«, twardszy, bd co bd, po odwrocie

z pod Moskwy, nili dwa lata przedtem. Wówczas, po

mowie Montalivet'a, podczas rokowa o traktat przeciw

odbudowaniu Polski, aidour d/une phrase, wród dugiej

negocyacyi, zabójczej dla nadziei narodu, co, rozbia si

tylko o redakcy traktatu: w r. 1810 honor wojskowy

przeknby atwiej cierpki owoc odstpstwa, ni po kam-

panii, w której wielki wódz pierwszy raz by pobity, nie

przez wojska nieprzyjaciela, ale przez gód i mrozy —
po Smolesku, po Berezynie, gdzie cieniy si wzy
braterstwa broni. Okrt, na którym naród zoy nadzieje,

nie ton, dzielnie walczy z falami, podziurawiony, o po-

amanych masztach; ucieczka z niego musiaa budzi wi-
cej skrupuów, jeliby sucha gosu honoru, ni w kwie-

tniu roku 1810, gdy Czartoryski umyka szybko z okrtu

Aleksandra.

Polak, któremu obojtny by los dwóch zapaników,

Polak, nie pozbawiony zmysu politycznego, zgnbiony

trosk o przyszo kraju po moskiewskiej wyprawie —
Czartoryski czy Matuszewic, Mostowski, Poniatowski— ka-

dy musia liczy si z jednym czynnikiem, na wskro
realnym, w prognozie dalszych wypadków, rozstrzygaj-

cych o losach Europy. Im mniej sta si Napoleon stra-

sznym po moskiewskiej kampanii, tern atwiej byo caej

Europie: pogodzi si z » Cesarstwem « — VEmpire — do

niego wiat przywyk. Ten Car natomiast, który w Zimo-

wym Dworcu sam ba si wasnego cienia: to by w po-

cztku roku 1813 nowy »znak zapytaniacc, gdy nierad

z odniesionych tryumfów, nie poprzestajc na odparciu

©rónojzycznej inwazyia, przekroczy Niemen, wtargn
do Europy. »Królowie« nie wiedzieli, z jak wtemi siami
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trwoliwy Aleksandor zerwa si na ten hazard: wiedzieli,

jaki ot^rom — ta nic/mierzona Rosya; wiedzieli to i owo,

z niedawnych c/asów przed trzeci koalicy, o apetytach

nAtranKTiiMona król<Av«. Inaczej, mimo przesdnej niemal

bojani, jak »k nilowa przejmowa ^^''eniu.sz Napoleona,

mimo rezerw, stojcych we Francy i i w Hiszpanii, w pier-

wszym momencie po klsce Wielkiej Armii, atwiej byli-

by moe zdobyli si na hciso powszechnecTo powstania.

Hazard Cara wzmacriia pozycy Napoleona. Co zawayo
wicej w (leterminacyi [)ruskiego dworu: obawa wulka-

nicznetro wstrz.nienia w Niemczech czy lk pr/ed Ale-

ksandrem, przed jej^o koalicy z narodowemi w Niemczech

aspiracyami? To tajemnica, któr Fryderyk Wilhelm 111

zabra ze sob do poczdamskich podziemiów ***'.

))Mimo klsk Wielkiej Armii i jej rozbicia — stwierdza

jenera Szilder — gdyby nie Aleksander, fcluropa nie bya-

by powstaa przeciw Napoleonowi. Byby odway si
Fryderyk Wilhelm, wyswobodzony wówczas z pod wpy-
wu Zastrowa i Kikeritza, po bezowocnych usiowaniach

Kalkreuta i Wittirensteina? Horwaliby si na to dwuli-

cowi Austryacy, Cesarz Franciszek i Metternich? Nie!

Prusy toczyy równoczenie rokowania z Hosy i z Fran-

cy. Austrya zaja stanowisko wyczekujce. A moeby
co podobnei^o przyszo do gowy ksitom Zwizku
Keskiego? Nie! Wszake oni sj)eniali karnie n)zka/.y

sw«)jeLr() Protektora i spieszyli z uzbrojeniami, LT^tujc si
do nowej kampanii. Mogliby cokolwiek zdziaa nienneccy

patryoci? Nie i jeszcze raz nie ! — woa susznie bezstronny

historyk Niemiec— bez Alckmintlra nie byuby upojny rokn

Jenera SziMer pyta: ©Komu naley si czei za lo

bezinteresowne przedsiwzicie? — Kamii prinmUrtU

rzrst' rtiuro bezkoristniuro podtriyti ^

Py to istotnie — hazard nad hazardami, ^ra, w któ-

rej Samowadca stawia ws/yslko na jedn. niepewn
kart: to, o co wolno nie dba w grze togo ycia, wolno
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powici: tron, ycie, przyszo dynastyi — i to, czem

aden monarcha nie ma prawa szafowa dla osobistych,

choby wysokich nawet ideaów: byt, przyszo pastwa.

Próno nieuka w sztuce wojennej, znawc parademarszów

i baletniczych »smotrów«, ostrzega osiwiay w boju Ku-

tuzow, e ta »zwyciska armia«, któr mu prezentowa

na rewiach w Wilnie, to nie wojsko — cie wojska!

»Jeli posuniem si o 150 wiorst naprzód, i dalej bdziem
prowadzi wojn, rozstrój dojdzie do tego stopnia, e trzeba

bdzie, iak skazat\ now armi formowa«. Cyfry wiad-

czyy, e stary nie przesadza: pod Tarutinem, po ust-

pieniu Napoleona z Moskwy, armia rosyjska liczya 97.000

ludzi — w niesychanej, jak Kutuzow sam raportowa po

objciu komendy, przeraajcej dezorganizacyi, a sdziwy
wódz nie podwign onierza ani w bitwie pod Boro-

dinem ani w dalszem ustpowaniu przed Francuzami; do

Wilna, z caej tej stutysicznej armii weszo 27.000, blizko

trzy czwarte stopniay w cigu dwóch niespena miesicy;

z 622 armat zostao 200 ^^^. Bya niedawno kwestya —
jeszcze na wiosn 1812 — czy uprzedzi nieprzyjaciela,

pomkn nad Odr, czy czeka go nad Niemnem? Nowo-
silcow nie wtpi wówczas, e w Europie niechybna zguba

czeka rosyjskie wojska, jeli tam si posun ^'^^ Sil Rus-

sie avancait jusqu'a TOder^ le manue d'ordre uHl y a

chez nous dans les approvisionnemeuts et les charrois,

d'un cótey et de Fautre Vavantage que les Franca is oni

sur nous dans les manoevres, en nous tournant et retour-

nant, feront qu'apres une bataille gagnee par euXy TEm-
pereur aurait sigm telle paix uHls voudraient Niewia-

domo, co Nowosilcow myla w styczniu 1813 o widokach

kampanii nad Odr lub za Odr*). W warunkach akcyi

•) Czartoryski przestrzega w licie do Nowosilcowa z 8/20 lu-

tego 18i:-i przed lekcewaeniem zachwianej potgi Napoleona (Arch.

Cz. rps. 5462) : Popeni wielkie bdy w tej wojnie ; mais n^alles pas
pour cela rnepriser votre adversaire, ce serait lui faciliter sa revan-

che et vous exposer d des nouveaux revers. Plus vous avanceres en
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wojennej za cranicanni Ronyi nie byo jednak wielkiej od-

miany; rosyjska intendantura nie Htaa 8i<} doskonalsz,

geniusz wojskowy Napoleona nie osab, a rezerwy pozo-

stawione we P>ancyi i w Hiszpanii warlo byy rosyjskich

niedobitków, z którymi Ah-ksandcr przekroczy Niemen.

Lecia jak ma w jasny oi^ie - wiadom niebezpieczeA-

stwa: l<*pi<y zcrin za Odr ni w Michajowskim Zamku;
z Muropy nniij^ pr/ywie/(* laury jej Zbawcy, z przydom-

kiem Aleksandr IUa{fosluivicnnyj, najpewniejsze ubezpie-

czenie tronu i ycia Samowadcy — mój^ tam zdoby
to wszystko, jeli uda si Europ pocicrn, porwa prze-

ciwko temu, obok którego pierworodny syn Pawa nie

widzia na tym wiecie dla siebie miejsca. Wszak nie wi-

dzia go ju w Krfurcie, w roku 1808, ani podczas kam-

panii 1812; w Rosyi znkanej »ojczyst« wojn, mimo
odparcia ©rónojzycznej armii«, na zgliszczach Moskwy,

z rozstrojem wasnego wojska — nie byo miejsca dla

nieszczsnego Cara, dopóki )hydrze odrasta eb w Ku-

ropie".

Czyja pozycya bya pewniejsza w styczniu 1813, zwy-

ciscy czy zwycionego — trudno rozstrzygn. Najgor-

sza, rozpaczliwa bya nasza pozycya. Opuszczeni przex

tego, z którym Polska los swój zwizaa, opuszczeni w ta-

kim momencie, e o to nikt nie mia, nie mói^ mie
alu — wystawieni na pomst tryuFufatora, nawet w tej

gronej chwili, bylimy znów jzyczkiem u wagi europej-

skiej — moe nie w takim stopniu, jak z pocztkien) I I-go

roku, jak niedawno, w opamitn wiosn* — w kadym
razie bylimy zawsze wysok cyfr w rachubach jednej

AllettKiync, plus rous perdre^ de i^os (irantng^s fi BoiMi|Kirto #fl ffd-

ffttera dans <t wrme proitoriion; ii a dimnten^tt r94mmrw»M H /«t

fHettrn en oeuvre. Kn AHemai/tte le/t FrnMcaia naHronl jki« d rrn«M«lr«

len y(^n(^raux Iai Uelre rt ta Fatnhtf \U\. I N«' w t»A i AI«*-

ksjindiT usiowali w lisl;u'h ilo ('zarlor\skir?o |»„ .wk' mu •tan

rosyjskiij armii w jak najbardsioj róiówych kolorach, wbrrw octy-

wi.stoj pruwilzio i cyfrom, któro hn inanc b}(y ilokladnl«.
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i drugiej strony. Na lizkim brzegu przepaci, wród roz-

paczliwych wysików, eby w jej gb nie run, sabi,

Zirnbieni — moglimy wasn postaw wywrze silny

wpyw na los Europy: czy ten czy tamten z obu mocarzy

zwali si w przepa.

T wiadomo mieli mowie stanu w Ksistwie War-

szawskiem, ministrowie, starszyzna Konfederacyi. By mo-

ment rozstrzygajcy; epigonom Wielkiego Sejmu, legalnym

przedstawicielom narodu, nie wolno byo w kocu roku

1812 patrze na byt ojczyzny pod ktem sentymentu, dra-

liwoci honoru. Rozumieli, e Polska zginie lub odrodzi

si w dawnych, szerokich granicach, a na nich, na ich

sumieniu, rozwadze, rozumie politycznym, ciy odpowie-

dzialno, jak nigdy nie ciya na przywódcach ojczyzny.

Z Warszawy niedaleki rozciga si widnokrg, zacieniony

podrzdnem stanowiskiem Ksistwa w politycznym syste-

mie Napoleona, bez wasnej dyplomacyi, z nikem opar-

ciem o dwór drezdeski. Trudniej byo tym ludziom, ni
niemieckim, woskim czy szwedzkim mom stanu stawia

jakkolwiek prognoz wielkiego przesilenia, które miao
rozstrzygn o losach Europy. W tej pomroce dwa wia-

ta rozwidniay niepewn drog. Pierwsze: mio ojczyzny,

zahartowana przez jej utrat, bezowocne zabiegi, czstko-

we odzyskanie narodowego bytu w smutnej postaci Ksi-

stwa. Drugie: to gos przeszoci, bogaty skarb dowiad-
cze od czasów Wielkiego Sejmu, gdy tyle razy wywie-

dziono nas w pole. Warszawscy mowie stanu, nie uzbro-

jeni w teleskop do patrzenia na tajniki polityki europej-

skiej, mogli, powinni byli mie jedno przekonanie, wyty-

kajce drog w ciemnoci. Kryzys minie tak czy inaczej,

pozostawi po sobie ruin jednej czy drugiej strony albo

pojedna dwóch zapaników: tak czy inaczej — najpewniej

kosztem Polski, jeeli ona sama nie zabezpieczy swojego

bytu, dopóki pora. O to chodzio: dopóki pora, póki

postawa Polaków bya jzyczkiem europejskiej wagi. Ten
moment chwyci — jedyny, przelotny moment— sprzeda
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si dro^o, za ctruj ustalenia losów ojczyzny: to wielkie,

o przyszoci rozstrzyij^ajco zadanie* politycznej przenikli-

woci spado na barki warszawskici mcj<nv stanu pod ko-

niec r. 1812.

Komu sprzeda si? Temu, kto z obu zapaników da-

wa pewniejsze?, wic^ksze rkojmie. Tak kaza rozum. Su-

mienie zostawiao pen.^ swobod. Honor wojskowy wzdr)'-

ca si tylko na porzucenie Napoleoskich orów; sumienie

nie miao prawa otrldad si na punkt honoru, dwigajc
w brzemiennej chwili ca odpowiedzialno za los naro-

du, za dobro przyszych pokole. Najdraliwsze sumienie

musiao orzec, ao Polska skwitowana z Napoleonem: po

wiosennym zawodzie zwolniona w zimie od wszelkich

obowi47k(')VV. Za Ksistwo, niechtnie dane, z przymusu

powikszone, wypacia sowicie du'ji wdzicznoci w uko-
czonej kampanii. Bez Polaków, nad Berezyn, Napoleon

byby zufin: ich dzieem byo ocalenie »Cesarstwa«, ono

Polski nie ocalio, a mogo. Ono na wiosn prze-zkodzio

jej poczeniu z Litw, ono miraem odbudowanej Polski

wyrwao Litwie j^otowe ustalenie bytu narodowego. Wol-

no byo znów ofiarowa ojczyzn nienasyc<»nym wyma-
ganiom honoru, jeli po dru<riej stronie widniaa bezpie-

czna przysta? Czy bezpieczna? Weteranom Wielkiego

Sejmu, i;dy byli modzi, bezpieczn wydawaa si przy-

sta pruskiej przyjani. Ale pami pruskiej przyjani

r. 17*J() 1 pruskich rzd(')W r. 1 793 - 1806 tern bardziej ci-

gna warszawskich mów stanu na stron Aleksandra.

W nim, w jego choby chwiejnych nintencyach* widniao

najpewniejsze ubezpieczenie przeciwko powrotowi pod

pruskie rzdy — przeciw stttiitit quo anie przed urodze-

niem francusko-rosyjskiego przymierza. Tak czy irmczej —
na)l)e/.pieczniej wytari^owac*, co mona, u Aleksandra, do-

póki potrzebuje Polak('>w; L'dy raz Polsk p)si«l"" !*ru-

sakom jej nie odda.

Nie od wczoraj zwracay si ku niemu nadziejo War-

szawiaków: przed prusk wojn ISlH) roku i póiniej.
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W Ksistwie Warszawskiem. Najmniej lojalny, najmniej

jeszcze dajcy si wytumaczy, by pomys » galicyjskich

i warszawskich magnatów« podczas kampanii r. 1809:

podda si Aleksandrowi, ofiarowa mu polsk koron.

Od tego czasu skonno do zjednoczenia z Litw pod

berem Aleksandra wzmagaa si coraz wicej; wiadkiem

listy Czartoryskiego z ostatnich dwóch lat przed wojn.

Warszawskich mów stanu gryzo sumienie, odkd w nich

jak grom uderzya wileska odpowied Napoleona na or-

dzie Konfederacyi: gryza wtpliwo, czy nierozwanie

ojczyzny nie zgubili, wic j niepowrotnie z gwiazd
wielkiego wodza. Podczas odwrotu z Moskwy tumiony

wyrzut sumienia musia odezwa si jeszcze silniej. By
zawód, a gwiazda blada; jeli Napoleon na Litwie nie

przezimuje, nie rozpocznie wojny na wiosn: Litwa zgu-

biona, rzucona Rosyi na pastw. Trzeba byo patrze na

rzeczy pod wwarszawskimcc wycznie ktem, eby nie

zada sobie pytania w jesieni 1812, czy w czerwcu Kon-

federacya nie bya strasznym bdem, czy nim nie nara-

ono niebacznie ogólnych interesów narodu. Jeeli pora

ten bd naprawi, nie wolno sta z zaoonemi rkoma.
Moe wielki wódz wydobdzie si jeszcze z matni, zawrze

pokój; w najlepszym razie ocali status quo ante^ Litwy

nie wyrwie ju ze szponów mciwej falangi rosyjskich

jeneraów. Wszystko inaczej, jeliby Car powróci do da-

wnych planów, które mu z rk wytrcono*). Spróbowa,
czy nie signie po jzyczek u wagi, dopóki w Polsce moe
go widzie...

*) Jeeli rozumowanie tego rodzaju skaniao warszawskich mi-

nistrów na stron Aleksandra podczas odwrotu Napoleona z Moskwy,
przed bitw nad Berezyn, niebawem mieli sposobno znale naj-

silniejsze uzasadnienie tego pogldu we wasnych sowach Napole-

ona, które wyrzek w Warszawie 10 grudnia 1812: SHl y a moyen
de faire une paix honorable, je la ferai

;
je ne vous oublierai pas, je

vous en donn ma X)arole. Yous pouve3 le dire d tout le monde. Je

desirc rtablir la Fologne, &es une chose difficile, mais elle n'es pas
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By to jodyny moment w d/iejaci porozbiorowych,

w którym 1'olska miaa sposobnoód zawrze kompromis
z Kosy: lei^^ilna rcprezentacya Polski z Carem i Samo-
wadc. Od pó roku istniaa wadza, przedstaw iajca Pol-

sk: Konfoderacya — nie Ksistwa Warszawskiego, lecz

Polski w dawnych jfranicaci, z akcesem Litwy i Rusi;

nie samozwacza jaka organizacya, ale ciao wyposaone
cechami letralnoci na mirjdzynarodowej arenie, wprowa-
dzone na t aren w obliczu Kuropy, która trwaa w przy-

mierzu z istotnym twórc Koniederacyi. Jak Zwizek
Reski mói^ o sobie stanowi, o ile si nie lka swojego
»Protektora«, tak i Konlederacya Warszawska miaa w za-

sadzie swob(»d ruchów, na midzynarodowej arenie, jeli

cel, dla którego powstaa, by zupi'nie chybiony nie z jej

winy, ale z winy jej twórcy. Swoboda ruchów tem wi-
ksza, Ae Konfederacya Warszawska daa mu wiele, a nic

w zamian nic otrzymaa, nic oprócz swej egzyslencyi,

która w zimie r. 1812 nabraa rzeczywistej wartoci: re*

prezentacya polskieiro narodu moi^a wej. w rokowania

z Rosy:}, ubezpieczy byt Polski, byt polityczny, a c«» naj-

mniej rkojmie bytu narodt)wego *'•**.

Po dwu latach, w Paryu, w Wiedniu, Polska zdana

bya na ask i nieask i)wielk«)dusznych intencyi* Ale-

ksandra - w Lcrudniu 1812, w pocztku nastpnego roku,

moga traktowa*. Z przekroczeniem rosyjskich granic.

impossihle .. . Tout ceci va douner de rnttdacf (tux Hnsses . . . Matjt

telle chosf qui arrive, je puia rous (issnrer (fHe je nalHiHdoHHerat ja-

mnis le I>Hehr d*' Vnrsovie tl iihH ejtiaUra tani gne j'exiMferai . .

.

Tu hiirro^ii w Hotelu Aogu^Ukiin nu \Viorxt>o\vej ulicy nic mo^a
nawot w inicrprolucyi na|\vi«;kszc^o optyiuii«ty oxnucx«i^ cicgi) in-

nego jak: Litwa strai'uiiu nii*pu\vrolnii', utidana Itonyi na paulw^.

z ttMn trzeba si pogudzi. Lon est. dit oh, hien motr <l Yartont.

cependatt voila les th'<^nemetttji ordintures de ta f/nerre . . . La forlttne

y: -
; M.s donn rien, etle ttoHU vrnd tont . . . To równico nowa w\jrlr

iinrj hareiigi. Hi). Askcna/y Ki. Jósef PouiatoMski atr. 3lo

(8tai)i.Hlaw Putucki do Hroiy 18 grudnia 1818

.
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Z przerzuceniem teatru wojny do ))Europy«, niewielki

obszar Ksistwa mia warto nieobliczon dla tej akcyi

zaczepnej; dawa oparcie rosyjskiej armii, rzuconej w obce,

dalekie kraje, niewiadomo podówczas przyjacielskie czy

nieprzyjazne; wytwarza siln podstaw operacyjn, bez

której wojna roku 1813 byaby wprost szalestwem. Tech-

niczna warto takiej podstawy operacyjnej rosa niezmier-

nie wskutek wyjtkowego pooenia Rosyi; wszak a za

Dnieprem i Dwin, o tysic wiorst od rubiey przyszego

teatru wojny bya ta Rosya, na któr Car móg liczy,

toczc bój gdzie za Odr. Zmieni to wszystko naraz,

jakby dotkniciem ródki czarodziejskiej — zwiza z Ro-

sy, z jej interesem w wojnie europejskiej, cay rozlegy

obszar midzy Dwin a Wart — zamiast wroga, z wy-

sikiem trzymanego w uwizi, mie na tem terytoryum

wiernego sprzymierzeca, gotowego do ofiar: to byo cze-

go warte w interesie Rosyi, jej chway, jej przyszoci.

Je me croirais auorise de la par de VEmpire de Russie

d prendre des engagemens sacres — to wasne sowa
Cara^^^; jako Car, inkarnacya rosyjskiego Imperium, dla

chway, wielkoci Rosyi, móg wprzyj w obec Polski

najwitsze zobowizania«, w zamian za tak wido-
czne, oczywiste korzyci — tak silnie bijce
w oczy, e zastp oligarchów, dbajc o wasne gowy,
nie miaby szemra, grozi. By jeden taki moment w hi-

storyi.

Odczuli go warszawscy mowie stanu. Rzd Ksistwa,

starszyzna Konfederacyi, weterani Wielkiego Sejmu i walk

o niepodlego: wszystko to — w listopadzie 1812 —
zdeklarowani zwolennicy ukadu z niedoszym Wielkim
Ksiciem Litewskim.

Nie by to odruch strachu po bitwie nad Berezyn.
Postanowienie zapado tydzie przed bitw, dwa tygo-

dnie, co najmniej, zanim pierwsze pogoski o katastrofie

dotary do Warszawy. By to dojrzay owoc dugiej roz-
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turki honoru i saini«3nia. nJu [ir/ed odwrotem z Moskwy —
twierdzi Czartoryski — zniky ostatnie lady ufnofici, wiary

w obietnice Napoleona. Kampania 1812 roku sprowadzia
radykalny zwrot w kraju, w jego uczuciaci i opiniach,

nawet w usposobieniu wojska...* •) W poowie listopada

nie byo ju — zdaje sig — adnych walk w onie Kady
mini.stnjw i Kady Konfederacyi; dt'cyzya stant^a podobno
jednomylnie. Fod dat 21 listopada dano Czartoryskiemu

upowanienie do nawizania rokowa z Aleksandrem***.

Jedyna droca; jawnie dziaa — niepodobiestwo. Czas

naf^li, wszystko zawiso od wyzyskania chwili; przed roz-

pocztjciem olicyalnych rokowa, przezorno nakazywaa
sondowa teren. (Jto geneza grudniowych listów ks. Ada-

ma do Aleksandra; pierwszy, nie opatrzony podpisem,

z 6 go grudnia, przepad; drugi, z 27-go, dorczony w dzie
przejcia rosyjskich wojsk przez Niemen, doczeka si od-

powiedzi z Lejpun i z Krasnopola. W jednym i drugim

byy dokumenta, dajce substrat do podjcia rokowa po

myli postanowie warszawskiego rzdu i wadz Konfe-

deracyi. A równoczenie z drugim listem Alrksander otrzy-

ma pismo ministra Mostowskiego, tej samej treci, z temi

•) Wyjtek z listu Czartoryskiegt) do Nowo i dd. l>ubno

8 lul»'^o 1813 (8t. sl.). Interesujcy jest caty usttjp : _ lu, obja.Ania-

jey genez zwrotu opinii w K8i<^»sl\vio Warsxa\vskiein poilc^ajt ino-

skitiw.Mkiej kampanii (Arch. Czart. Nr. 5452). Zaeiyna nit^ len u.nl^jp

od sl()\v : NaiHj^ou, (ipr^s rivoir cr' la Conf4d«rntiou t h% *i>tocH§,

uif petiaa plus et iui marr/iKi iim^ imiiff^rtucr, mm onbU tnexpltcnbl.

'rzytoi'Z()ne powyiej wyrazy brzmi w oryicinale: AihihI mfme la

rftrnir de Motirou out' amfUmce dnns len prometnts tle Snpol^H

nrait cesst*. Cvt*> cninpayne a proilni Ir chanyrmrttt le ftinji nimi*l(ft

datta les aentiments et les opiuions dt* pdffs tt des mdtlairrs ftolomtts.

NietylUo znu»eheenir zapanowao, ale wslrt^t i nienawi-ie !x>s l»ar-

bniies q%t'ils ont cu commettrr (ihx Francais. lenr ohI tnsptr^ ptmr

Cfte mitiou une nversittn et unr haitte '/im s'est li«t "••

featti pemlant In rftntUe et (im retottr des coriki /-

sovie . .

.
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samemi propozycyami*). Czas nagli; tajne, ostrone po-

rednictwo Czartoryskiego nie dopisao; rzd Ksistwa

wystpi sam na widowni, a Mostowski nie ulk si

iazardu, swojem nazwiskiem pokry niebezpieczn ak-

cy '''•

Ks. Adam przesta si waia; by odtd w zgodzie

z wasnem sumieniem i z przywódcami narodu, z legaln

jego reprezentacy, szed rka w rk z ))famili«, z s-

dziwym ojcem, marszakiem Konfederacyi. Nie odstraszaa

go tajemnica, pokrywajca zrazu rozpoczt robot; ufa,

e jej osona niebawem zniknie, gdy ukad przyjdzie do

skutku. Dotd nie przystpowa do zwizku Konfederacyi;

umotywowa to w lipcu 1812, w piknej odezwie do Ma-

tuszew^ica^^S; w grudniu gotów by do akcesu, by wysko-

czy z ))nicoci«, j si urzdowego porednictwa w uka-

dach, z penomocnictwem Konfederacyi w rku ^9^.

Co byoby si stao, gdyby grudniowe listy ks. Adama

i pismo Mostowskiego dotary do Aleksandra — choby

tylko o tydzie wczeniej, nie w samej chwili przekrocze-

nia granicy, ale w Wilnie, gdy bya pora do podjcia ro-

kowa, gdy niepewne widoki bezprzykadnego w dziejach

Rosyi hazardu zniewalay do roztropnoci w ukadach

z Ksistwem nietylko Cara ale i cae jego otoczenie, do-

*) Po przejcia i perlustracyi papierów Kluczewskiego przez

Austryaków, ks. Adam by niepocieszony. Je ne puis exprimer, Sire —
pisa do Aleksandra z Dubna 30 stycznia (st. st.) 1813 — Vexces de

ma douleur, en apprenant qu'd son entree a la uarantaine, on lui

avait óte ses papiers. Toutes les suites que ce malheur peut avoir, se

son presene en meme instant d mon esprit... M. Mostowski, le

Gouvernement et le Conseil de la Confederation se trouvent totale-

ment compromis. Leur surete est entre les mains du Cdbinet de

Yienne, et je croirais plutót a sa perfidie qu'd sa delicatesse. II est

tres possible que, pour sen faire un merite aupres de NapoUon, le

Gabinet de Vienne sacrifie tous ces Messieurs qui risquent hien dans

ce cas la dStention et la mort . . . Mostowski a des hiens et sa familie

en France, et &est le patriotisme le plus pur et, pour ainsi dire, he-

roiue qu'il veut sauver le pays, en risquant out pour lui-meme

.

.

.
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brze wiadome subc^j pozycyi, w jakiej Rosya wkraczaa
»do Ku ropy a y

Wiemy tylko, e Aleknander, po przejciu Niemna, nie

znajdujc oporu w pfranicach Ksicjstwa, przyj yczliwie

spónione propozycye Konfederacyi — nie z jej winy Hpc>-

nione. Nie odrzuca traktatu z Ksistwem: ce qtii i>our-

rnil If plus cimrntcr i)i lirti i}t(li,ssoluhlp enire len Folo*

tuuH et moi, sera U un traiU' fi'a IHance conclu, apr^ loc-

cupaton dn pays, entre le youuerneiw n( du Duche et

moi — »traktat przymierza, zawarty po okupacyi Kni^jstwa

niicjdzy mn a rzdem krajowym, to byby nierozerwalny

W(}z<», któryby mnie na zawsze poczy z Polakami*.

To okupacyi — czy by w tern moe podst<jp?*®*. Naj-

wifjcej, co Aleksander mó<r zrobir^ w danej cbwili, byo:

unika star ze szcztkami polskiriTo wojska, min War-

8zawQ, maszerowa pónocn rubie Ksistwa. To przy-

rzek, to uczyni. Dotrzyma przyrzeczenia, e jeneraom

swoim kae »obchodzi sIq z Polakami jak z brami
i przyjaciómi"

—

de traiter les Folonais comme des umtJt

et des freres. Wzywa Rad ministrów i wadze Konfede-

racyi do pozostania w Warszawie; przyrzeka, e jej nie

zajm rosyjskie wojska, »byle z niej wyszy obce — les

(rouprs rtraufjercs - byle polskiei^o onierza jak najmniej

w Warszawie pozostao, ile monoci najmniej* '•^'. Jedno

be/warunkowo odrzuca: osadzenie W. Ks. Michaa na

polskim tronie '^). Monaby, gdyby chodzio o jakie minia-

•) W. ks. Micha, ur y lulrffo 1798. kocKyl wówcEii.^ 14 lat

Czartoryski pisa do Alfksainlra 27 ^jrudnia 1812: Je rroi* qH'ii ««*l

(le mon (levoir ile no pns carher <i Votr« MaJMttf unne jtoMf- *-

nuclle (lim/nirtmif v tir fray^nr pour les /Womiim, c'fMi Ir

I)ur Constantin (pti rst Yolrc sucressrur a;>/Kir<»Ml; •! e'i*t ponr
,

>

ilsprrfrreraient une <tutrt^ hranrhe . .. JihIdo udorsa w tyrh ;

>v my^IttiK) o W. Km. Michalf. najinloiimyin i brnci .\ i

a /.ailniij u/.iniatiki nio ma o Mtkoluju, ur. 7 lipcA 1796. a w h^. ..
t .

tor roku starszym od Michufa. ('ty nio >%'pl)\viUo na to juA \%'óur-

cza.s przypuHzczonio, /o KonAtunty hijdzio u!itni(;ty o<! nAwtpatwA

tronu gone byy a w Awioiej jetsi^go pamici |)etrnibuniki« ukan-
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turowe królestwo w granicach Ksistwa Warszawskiego; co

innego, jeeli odbudowana Polska obejmie Litw i ziemie

ruskie. »Nie zapominaj,e Litwa, Podole iWoy uwaane s
dotd za rosyjskie prowincye i adna logika w wiecie

nie skoni Rosyi, eby zechciaa widzie je pod rzdami

innego wadcy jak tego, który w Rosyi panuje — de les

coir sous la domination d'un autre Souuerain que celui

qui regit la Russie; uant d la denomination^ sous lauelle

elles se troiwen en faire partie, cette difficuUe es plus

facile a vaincre — atwiej przeama uprzedzenia przeciw

nazwie, jakby otrzymay te ziemie, wchodzc nadal w skad

dzieraw Samowadcy Rosyi«.

Aleksander móg sobie darowa te zastrzeenia, gdyby

mu szo jedynie o wkokieteryw, o powstrzymanie niedo-

bitków ks. Józefa od kroków nieprzyjacielskich podczas

pochodu rosyjskiej armii. Móg pomin milczeniem kwe-

sty W. Ks. Michaa, jak to uczyni z tylu innymi pun-

ktami propozycyi, odkadajc ich rozpatrzenie do waci-
wych rokowa, w których przyjmowa chtnie poredni-

ctw^o Czartoryskiego. Na có zraa Polaków jasnem

stawianiem kwestyi, jeli mu nie szo o uchylenie punktu,

któryby musia odrzuci w rokowaniach; na có mrozi
nadzieje dokadnem okreleniem granic odbudowanej Pol-

ski: Litwa, Woy, Podole — o Ukrainie i Biaorusi prze-

stacie myle. Wszak to by najdraliwszy punkt caej

kwestyi, aktualny jak aden inny; otwarto Aleksandra

dale Konstantego — w takim za razie Mikoaj wstpi na tron ro-

syjski po mierci Aleksandra. Obaj modsi synowie Pawa. Mikoaj

i Micha, byy to w r. 1812 biae jeszcze, niezapisane karty; bd co

bd jednak szesnastoletni »król polski« wygldaby by lepiej od

czternastoletniego. Moe wogóle caa kombinacya co do W. Ks. Mi-

chaa miaa gównie na celu odsun z góry wszelk kandydatur
W. Ks. Konstantego, czy na »króla« czy na »wicekróla«, która wo-
bec starszestwa W. Ksicia i ze wzgldu na przelotne plany z osta-

tnich lat Stanisawa Augusta moga wydawa si z wielu wzgldów
prawdopodobn.
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W tym draliwym przinl miocie przemawia za tern, e
bra 8prawQ na seryo. W ot^ólo lejpuski IIhI wyrónia
8iQ mit^dzy jot^o owiaficzeniami rzadk precyzy; niema
tu enii^^rnatycznych p('>sówok, jest w dwóci punktach

miae dotknicjcio ywoLCo mitjsa narodowych dnotici, na

co zbyt wybujay »8Zowinizm« mó^ Hyknd. A odpowied
ta bya przeznaczona tak samo dla Warszawy, dla Kady
ministrów, Konfederacyi, jak dla ks. Adama. Jedno, co

mog:oby w tein pimie budzi wtpliwoci co do rzetel-

nych wówczas zamiarów Aleksandra — to rada, eby
Czartoryski zosta w Sieniawie, zgodna, co prawda, z in-

tency wyra/.on przez Ksiijria. Tam — sdz tak oby-

dwaj — mo/o vvi(jcej si przyda nili w gównej kwa-

terze; stamtd atwiejszy kontakt z Warszaw. W tom

by bcjd. Czartoryski ocenia dobrze sytuacy, naleg^ajc

na popiech; wojsko wrócio, wypenia szczerby, formuje

nowe zacigi; gotowo jeszcze pocign za Napoleonem,

jeii ukady zaraz si nie rozpoczn albo jeeli »le do

nich si wemiemy« *). To naleao mówi w gównej
kwaterze, a nio pisa w Sieniawie, nie wiedzc, kiedy list

dojdzie.

•) W publikacyi Mazadcii opuszczono w tokscie liiitu Cwirtory-

8kiogo z 27 grudnia 1812 nasti^pujcy charaktorystyciny u.nUjp: Km
tanlnfit (h traiter et en ne sy prennnt pas biett, on risue ne Var-

mp poloufiisi' fiui dt^ja se r»'or(j(tnisi\ et uue fonie de militaires di'

fiittyuf^s, MC suiueut pas la rrtraitc des Fraucais et lenra draitenwc,

Oidre que ce seraii une p^rte res r^elle, cv corps devieHdrait mm mom-

twan noifait jmur Irs etUreprises de Napoi^on. Czarloryiiki pi-ial to

\vpr;i\vdzn» w Sieniawie, by jrdnak w UHtnwicznoj «tyry,no4ri i War-

szaw;!, bczpoAroduio za przod 27 grudnia otrzyma byl s War^Jiawy

najjiwirszo infonnacyo I insirukcyr, wHkutfk których wlaAnio trn

liHt wyprawi do Aleksandra, nit' majc odpowiodti na laginiony li«t

z 6 grudnia. ()dlic/,ajj|C kilka dni na szybk — !>

w tych okolirziuAciach kouiunikacy ni<j<lit> i..

niaw, Hlwiordzainy, it? liit x 27 grudnia pownial pin! wi . i

wiadomosioi o powrocie ks. JtSiofa i Warszawy, w kaidym raii<»

Czartoryski wiodzial jui o jogo o«!oiwo do !tady mi! « 18

grudnia (A»ki»nazy: Ks. Józef Poniatowski itr 312\ o lu i po-

Smolka. t. II. U
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Zreszt, jakie byy w istocie zamiary Aleksandra po

przekroczeniu Niemna, na to pytanie, zawsze to samo,

czy chodzi o rok 1811 czy o wpamitn wiosn« 1812 czy

o stycze 1813: jedyn odpowiedzi jego czyny na wiosn
1814, w Paryu, gdy mia wiksz ni kiedykolwiek swo-

bod ruchów, i na kongresie wiedeskim, gdzie wyty,
jak nigdy, energi woli. Dwa rupiecia czas ju w kt
rzuci. Jedno — to mda, drewniana fikcya o wciele-

niu jakoby ))wielkodusznej« bezinteresownoci w postaci

)) Wskrzesiciela Polskicc przeytek oficyalnej frazeologii

z pierwszych lat po kongresie. Wszak i dzi jeszcze wy-

dobywaj czasem t fikcy z arsenau » politycznej mdro-
ci, nie bez ujmy, co najmniej, dla prawdy historycznej.

Drugie rupiecie — to naiwna legenda o podstpnej grze

))przebiegego Greka« w stosunku do Polaków: Aleksan-

der — czarny charakter z pierv/szej lepszej bajki, bez-

krwiste uosobienie Rosyi, Caratu, czyhajcego zawsze na

spolitego ruszenia i o formacyi nowych zacigów. Wstrzemiliwo
Czartoryskiego, o ile to tyczyo si jego wasnej osoby, dalsze prze-

siadywanie w Sieniawie, kiedy niedugo potem sam rwa si do gó-
wnej kwatery: da si wytumaczy jedn tylko okolicznoci, o której

nie mona zapomina. Nie chcia skompromitowa si«, dopóki nic

nie wiedzia, czy s jakiekolwiek widoki, eby to si na co przy-

dao; wszak na list z 6 grudnia nie otrzyma odpowiedzi. Warto
przytoczy drugi ustp listu z 27 grudnia 1812 (równie opuszczony

w publikacyi Mazade'a): Cuelles que soient vos dispositions, Sire^ je

supplie V. M. de se rappeler que c'est a Elle seule que je me confie,

je La conjure de ne pas me com,promettre, ce qui pourrait m,'aUrer

des desagrements les plus serieux... Wkrótce dosza go jednak w Sie-

niawie wiadomo, e Wieki przyby z Petersburga na Podole w ja-

kiej misyi od Cesarza i nie moe dosta si do Galicyi; byy to

listy Nowosilcowa z 21 listopada i 13 grudnia. J'appris que Witski

etait arriv4 en Podolie et Von me donnait avis quHl tait charge de

m'appeler aupres de Votre Majeste Imperiale . . . Wówczas zerwa si,

pospieszy do Lwowa, a nie mogc tam doczeka si paszportu,

przekradl si przez granic, eby dotrze do Wickiego, o czem za-

wiadomi Aleksandra z Dubna 11 lutego 1813 (list równie nie wy-
dany w publikacyi Mazade'a).
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y.cruh Polski. Jodno i drutrio równie poduhne do Aleksandra.

Nad wielu pobudkami rozmaitej natury, które ^o pchay d«>

re.stauracyi Polski, (Jara, monarch(;, dbaego o odrodzenie
Kosy i, nad wszystkiem jeden iL^órowa motyw, len co po-

rusza w nifszczfjsnym synu Pawa wszystkie czynniki

dynamiki psychicznej. Ks. Adam nie darmo pisa w lutym

1813: Je stiis inimemcnl coniaincu qnr hi nuret et la

ijloirc de lEmpcrctir cxi(jcnt Ic reahlissrment de la Polo-

(jnc'^-\ wobec Nowosilcowa nie potrzebowa szerzej roz-

wodzi si nad tym przedmiotem. Nikt nie odgadnie, czy

Car aowa, e propozycye z Warszawy doszy go ju
za póno, by zawrze traktat z Ksistwem przed wyru-

szeniem z Wilna, a tak przed rozpoczciem wojny stwo-

rzy fai (icc(nnj)U, coby wiza lto wobec swoich i wobec
Kuropy. Mótr aowa we wasnym interesie. I chtnie

byby taki traktat podpisa. Des lors, je me croirais auto-

rise de la par dc iEwpirc de iussie a prendre utt euga-

(jcmen sacrS, d ne pas poser les armes, tani que les espe-

ran ces de la Pologne ne seraicnt pas ralisdes — »od tej

chwili miabym upowanienie ze strony rosyjskiego cesar-

stwa przyj najuroczystsze zobowizanie, e dopóty nie

zo broni, póki nie urzeczywistni nadziei polskiego na-

rodu". De la part de I Empire de Hassie — o to chodzio;

z takim traktatem w rku, dziaaby Car, nie Aleksander

l^awowicz. Po przekroczeniu irranic mnoyy si trudno-

ci. O rokowaniach nie byo mowy; nikt w Warszawie

nie wiedzia, jak wypada odpowied Aleksandra; wród
marszu zreszt za pora na ukady. A gdy wojska rosyj-

skie dugim kabkieni na [)ónocnej rubiey Ksistwa do-

tary do Kalisza: tam spitrzyy si nowe, nieprzeamano

trudnoci; pod ich ciarem traktat znik z pohlycznoj

widowni, powicony przymierzu z Fryderykiem Wilhel-

mem '"'"*.

Marsz z Lejpuii do Kalisza trwa s/eso lyk'o(lni, od 13

stycznia do 2-\ lutego'***. W tym czasie naczelne wadzo
Ksistwa i K«>nfVderacyi ustpiy / Warszawy; za niomi,

14*
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5 luteo^o, wyruszy ze stolicy naczelny wódz, ks. Józef, na

Piotrków, Czstochow, do Krakowa. Tu stan 20 lutego,

cztery dni przed przybyciem rosyjskiej gównej kwatery

do Kalisza '-^^ W murach stolicy Piastów skurczyo si

niepodlege Ksistwo Warszawskie, z rzdem in partibus^

z niedobitkami wojska, które dzielny wódz szybko pod-

niós do siy 14.000 ludzi. Do Warszawy, w lad za ust-

pujcem wojskiem polskiem weszo rosyjskie; w caem
Ksistwie funkcyonoway wadze departamentowe, bez

zwizku z naczelnemi ^os. Wojny nie byo; trzymay si

tylko twierdze: Toru i Modlin, Zamo i Czstochowa.

Ks. Józef by midzy Piotrkowem a Czstochow, gdy

Kluczewskiemu udao si dopiero umkn z Klekotowa

i dorczy Czartoryskiemu lejpuski list Aleksandra, wy-

swobodzony z dugiej kwarantanny. Ani Stanisaw Potocki,

prezes Rady ministrów, ani Mostowski i Matuszewic, ani

starszyzna Konfederacyi — nikt nie wiedzia o treci tego

papieru, wszyscy gubili si w domysach, jak Aleksander

przyj ordzie Mostowskiego. Za to od dawna kopie lej-

puskiego listu i doczonych do niego aktów spoczyway
zamknite w szufladzie Metternicha. I Napoleon wiedzia

o nich — jedna z ostatnich usug austryackiego dworu.

XII.

Instynkt narodu rzadko myli si, jeli postawi kogo na

takim szczycie, e tam po jego mierci milknie krytycyzm,

wspóczesny czy potomnych pokole. Polska porozbiorowa

nie pomylia si w sdzie o swoich synach, którym przy-

znaa miejsce w ssiedztwie królów, godnych tego ssie-

dztwa albo niegodnych, a stawiajcych przed oczyma na-

rodu symbol ojczyzny.

Ksi Józef nie by politykiem ani wodzem tej miary,

jak Batory albo Sobieski. Instynkt narodu da mu obok
nich miejsce; tradycya przyklasna viriim tej elekcyi;
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historya, nie zrzekaj<ic »i swego prawa do sdu, moe
i musi wtórowa jej gosowi. Tem wif^kHzy obowizek
historyi, oclsoni(i prawdtj, zdj z nirj paj«;czyncj legendy.

Na prawd/iwom, c/.arnem llo roku 1813, jasna posta ksi-

cia .Ióz(;fa odcina si tem wydatniej.

Ks. Józef stan w Warszawie, po powrocie z mot»kie*

wskiej kampanii, we dwa dni po przimkni<;ciu sic; Napo-

leona, w trzy tygodnie po wyprawieniu sekretnych pism,

które upowaniay Czartoryskiego do nawizania rokowa
z Aleksandrcni. Co myj^la o tym kroku nie wiemy.
Wiadomo, co uczyni. Wloky si za nim szcztki pol-

skieufo wojska; on, ranny, wyczerpany, j siQ odbudowa-

nia rozbitego okrtu, który mia dalej ponie honor i na-

dziejo narodu; kompletowa rozbit armi, da haso do

niedoszej organizacyi pospolitego ruszenia. W sze dni,

18 grudnia, wystosowa do Rady ministrów formalne do-

niesienie o ruinie narodowych szeregów: »ci, którzy uszli

mierci, nie przynosz z sob jak honor, rkojmi dalszych

swych po.wice i t drog pociech, e wszystko uczy-

nili i uczyni, co po nich mio ojczyzny i króla wyma-
gaj... «*o^ Przed trzema laty, podczas galicyjskiej kam-

panii, sam ksi/. Józef ignorowa »królaa, nie skada mu
raportów, z Dreznem nie utrzymywa adnej stycznoci,

zajmowa galicyjskie obwody w imieniu Napolecma; po

moskiewskiej kampanii stwierdzi najoficyalniej wierno
i przywizanie wojska do monarchy, króla Saksonii, do

Ksicia Warszawskiego in parlibun^^^.

Niewiadomo, jakie wraenie wywar powrót Ministra

Wojny na koletrów ministrów. To pewna, e mu nie pnie-

szkadzali w kompletowaniu wojska, cho niecierpliwie

czekali wiadomoci o porednictwie Czartoryskiego... Via

pucem, para bcllnni\ na czele niedobitków polskiego woj-

ska irorsza bya pod kadym wzirldem pozycya nan^do-

wego rzdu — i w boju i w ukadach. Ale lo równie
pewne, e wkrótce po przybyciu ksicia Józefa. Czart*)-

ryski wyprawi Kluczewskiego dt> Wilna, a Mostowski nie
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zwleka, zwróci si wprost do Cara, przesyajc na rce
Czyczagowa papiery, które wmogy narazi rzd Ksistwa

i Rad Konfederacyi na kar mierci«, jeliby tre ici

dostaa si do wiadomoci Napoleona. To sowa ksicia

Adama; on zna te dokumenta ^o^.

Nie ma dowodów, eby ks. Józef pochwala akcy ko-

legów; e o niej wiedzia, zna wszystkie jej szczegóy,

to pewne. W normalnem pooeniu najwitszy obowi-

zek naczelnego wodza kazaby mu bezzwocznie areszto-

wa ministrów i o wszystkiem zda raport temu ))królowi«,

któremu pozosta wiernym. W tak wyjtkowej chwili czu
si moe zwolnionym od wypenienia tej powinnoci o-
nierza i ministra, cho wedug wszelkich praw, w kadem
pastwie, samo jej zaniedbanie jest zbrodni stanu. To

nie dowód, e do akcyi przystpi. Bd co bd, jest

wskazówka, e nie potpia przedsiwzicia kolegów —
wskazówka, któr do stopnia niezachwianej pewnoci pod-

nosi dalsze jego postpowanie w lutym i w marcu, w kwie-

tniu i w maju.

Pod wraeniem osobistych krzywd, jakich na kadym
kroku doznawa w cigu kampanii 1812 roku, ciej mu
byo niezawodnie zerwa z Napoleonem, ni komukolwiek

z towarzyszów broni, tych co w par miesicy po Bere-

zynie niczem nie dali si powstrzyma od opuszczenia

Napoleoskich orów: ciej, nili Kniaziewiczowi. Krzy-

wda to jednak dla bohatera, gdy kto w nim widzi Don-

kiszota tych orów. I »honor« nawet — whonor Polaków,

który mu Bóg powierzya — nie by jedynem boyszczem
Ksicia. Honor wymaga niezawodnie lojalnego rozwiza-

nia stosunku z poczciwym ))królem«, który ni std ni zo-

wd, na rozkaz Napoleona, zasiad na ksicym tronie

w Warszawie; kto go zna, nie móg mie wtpliwoci, e
zrzeczenie si Ksistwa nie bdzie strasznym ciosem — un
coup de grdce — dla Fryderyka Augusta, byle móg to uczy-

ni. Honor wojskowy — to co innego — wscza duo
goryczy w odstpienie poszarpanego, tylu kulami przeszy-
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Ut^o sztandaru; inimcj ^(orzkich zawodów w ubi«»g? wio-

sn, mimo dranicych uku podczas kampanii. Nie byl

to jednak surowy »imperatyw«, którumu musiat ni pod-

da wódz polskiej armii, jeliby tern naraa na szwank
byt, przyszo Polski. (Irudzie i stycze przeszed bez

adnyc^h kolizyi midzy wymat,^aniami rachuby politycznej

a (Iraliwoci honoru wojsko wec^o: ministrowie czekali,

duL^ie milczenie nie dawao nadziei, eby ich propozycye

byy przyjto. Z kocem stycznia, w miar blizko.4ci rosyj-

skich wojsk, nad/ieje zamieway si coraz bardziej. Naj-

gortszy zwolennik porozumienia z Carem nie mói;\ dla

ocalenia tej politycznej myli znale innego wyjcia, jak

ustpienie wojska i wadz naczelnych z stolicy kraju, dla

uniknienia rozlewu krwi: nic ponad dalsze wyczekiwanie

w oddalonym zaktku, gdzie nie sigaa rosyjska okupa-

cya, w Krakowie*).

Tam dopiero, w Krakowie, rozpocza si duga, dwu-
miesiczna rozterka uczu, rozwagi, wojskowego honoru,

narodowego sumienia; tu dosza wreszcie Rad ministrów,

przez Dubno, w druiriej poowie lutego, p^jna wiado-

mo. o li.cie Aleksandra, w odpowiedzi na propozycye

z 21 listopada 1813**°. Trzy miesice miny, tak hotrato

w zdarzenia, jak nie czsto bywa w historyi.

Ministrowie* dostali razen) z oryginaem listu Aleksan-

dra obszerne pismo Czartoryskiego, w niem sprawozda-

nie o Ulekotowskiej kwarantannie papierów*". »Najprzód

z niei^o wyczytacie — tj. z listu Cesarza — jak nieszcz-

liwe mog wypa skutki z nieroztropnoci Klucze wskiogo

•) Wodug rozpowszochnionojco inniomnnia. uMpienlo i War-
szawy byo b«'ZporiMl»iriu nnstrpMtwoin katr^ryrmr: -

'
* ki.

SchwarzcMiberfCii co do \vsp«»MziJii;imu »pojnlk«»\vyoh« \ , ry-

aokich przeciw okupacyjnej armii rosyjskiej. lo Awudcayloby to

jednak o przenikliwoAci ks. Józefa, Kuyby po doAw i o«t«-

tnioj kiunpanii. u>. do stanowczej rozmów - ^

2b stycznia ISl.'^ wierzy istotnie w wupoi

korpusu.
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Pewno wszystkich czonków Rzdu i Rady Konfedera-

cyi jest w rku gabinetu wiedeskiego. Niechaj si maj
na ostronoci, niech o sobie myl. Los przeciwny, któ-

ren si zajad na Polsk, w tym razie take nie przesta

nas przeladowa... « Gbszych wskazówek politycznych,

w waciwem tego sowa znaczeniu, pismo Czartoryskie-

go nie zawierao. wSdzc po licie Cesarza, opinia publi-

czna moskiewska najbardziej go wstrzymuje. Mylcie za-

tem, jakby mona w tym wzgldzie mu pomóc i jakieby

mu podda sposoby do nakonienia podug jego i naszych

ycze opinii Rosyan. Niech Panowie uo projekt do

traktatu, jakiego Cesarz da, z Ksistwem Warszawskiem,

niech go uo w sposób naszym widokom zgodny; mo-

na nareszcie w punktach sekretnych, co si nie da w gó-

wnych. Jeeli los Polski mona takim sposobem wczenie

zapewni, wicejby to byo, jak proste punkta podpisane

rk Cesarza. Pomylcie, czybycie nie mogli z wasnego

popdu niby, lecz oparci na sekretnych zarczeniach, ogo-

si Aleksandra i poczy si z reszt braci pod jego ber-

em ju bdcych. Powiedzcie, jakie obietnice pierwsza

proklamacya Cesarza powinnaby zawiera, aby uczyni

dosy wraenia... « Wszystko byoby dobrze, gdyby owi

))Panowie« mieli rodki bezporedniego traktowania z Ce-

sarzem; gorzej, kiedy jedynym porednikiem by ks. Adam,

oddalony o 70 mil, w Dubnie, skd wszelka komunikacya

z Krakowem bya tak uciliwa, duga, niepewna, gdzie

nie mia o tem pojcia, co dzieje si w Europie. Wedug
umowy z tymi »Panami«, mia pody do Aleksandra,

gdy tylko si pokae, e jest co do zrobienia. Istotnie,

rce mogy im opa, gdy przeczytali w licie Czartory-

skiego: »Cesarz mi pisze, i woli. ebym nie przyjeda;
przymuszony byem odmieni pierwsz myl jechania do

gównej kwatery, posaem kuryera z listem... « Ma
pociech wobec tej nowej zwoki — zabójczej w danych

okolicznociach — byo dokadne streszczenie listu, z któ-
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rym ów kuryer — apoczciwy \Vicki« — wyjecha do
Kalisza, sto mil od Dubna*j.

Po miesicu dopiero k». Adam vvyj«'cha z Dubna, podyt
do Warszawy. Ten cay miesic — to znów okropne pecca-

tum omminsionis w zawodzie politycznym k». Adama; chy-

ba przypuci, e po raz wtóry zwtpi o swej >idei«,

mo(^ dopiero nowy a rozpaczliwy bodziec, dany z Sir-

niawy czy » przez Sieniaw(}« wyrwa j^o z bezczynnofici,

z woyskiej cruszy, i popchn do dziaania. Za to ju od

tej chwili nic nie zaniedba. By od poowy marca w ci-

•) Na kopii listu Czartoryskiego (Arch. Czart. Nr. 5442^ napisano

u p:ry oówkiem: »Kopia listu X-cia do Sieniawa* {*ict. Dala: »Du-

bno 12 marcai (*fci. Ma by boz wtpi»*nia: 12 lutego, i to nowego
stylu. Ks. Adam miat w rtjku list Aleksandra, przywieziony przez

Kluczewskiego, 30 stycznia st. st., tj. 11 lutego (1813), jak .wiadczy

)ei^o odpowiedz, z lej daty; zupofnio naturaln jest wie rzerz. ie

zaraz nazajutrz doniDsl o nim Kzdowi Ksi»slwa za porfdnictweui

• Sioniawyc, z zaczeniem oryginau. CaIomiesi(;;czna zwoka 12

marca) jest bezwarunkowo wykluczona; 12 marca ks. Adam nie by I

ju nawet w Dubnie, ale w drodze do Aleksandra iCz. do Aleksan-

dra 17 marca), ca zaj* ekspedycy-i z 12 lutego ju w 6 dni po lej

dacie, 17-go, ks. Konstanty Czartoryski powióz z Sieniawy do Kra-

kowa, gdzie musia stan przed Poniatowskim (lamc). Ks. Adam
nie doczeka si(j formalnej odpowiedzi od ministrów w liubnie. lak

przynajmniej twierdzi w lihcie do Aleksandra z 17 marca, lrut!iio

jednak przypuAci, eby brat pozostawi go bez adnych wiadoui

ta za nieznana odpowiod;/. »yieniawy« skonia go widoi'inie do

wyjazdu z Dubna. Warto tu wreszcie zaznaczy. /• ' \i lisi

Cesarza me wzbrania Czartoryskiemu formalnie pr*:^.^ . ^ gl«»-

wnej kwatery, jakkolwiek nie zachca go do przybycia: Jb crotM

absolntnent, rotnme votM, t/ue votre pr^nence t oh foiwr ^es (Ij, w Sie-

niawie, skd ('zartoryski pisa 27 grudnia, HU:|d atwiejnsa komu-
nikacja z rz:|<lcm Ksistwa' est infintmcnt ftins utth ue fi fOMj i^e-

niet mo joiudre, mali/rr le pUiLsir tl lim}Htttritc«> exir4me gne /om-

rrti.s" <} vous revoir, surtont datui les circotmaucrji ncitt^Utts. Z takim
lakazem w rku, Czartoryski mi>gl >nnau / ''xOWa43 I po-

spieszy do gównej kwatery, nie potntobowa lM'<ra\niiio

w Dubnie.
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gej stycznoci z Krakowem, z ministrami: wiedzia, kto

za nim stoi, od kogo dziery mandat.

Przybywszy do Warszawy 16 marca, pisa stamtd

do Aleksandra przez rosyjskiego kuryera; prosi o pozwo-

lenie na przyjazd do Kalisza ^^^. »W. C. Mo musi by
zadowolon z postawy, jak zaj ks. Poniatowski wraz

z polskiemi wadzami -- V. M. doit etre satisfaite de la

posiion qu'a pris le Prince Poniatowski avec les auto-

ries polonaises. Poprowadzi rzecz zupenie w sensie wia-

domych planów. Gdy szybki bieg wypadków nie pozwo-

li ich skombinowa w ten sposób, eby utrzyma wojsko

i rzd polski w Warszawie, chyba to, co zrobiono, najle-

piej odpowiada widokom W. C. Moci. Reprezentacya na-

rodu i zawizek wojska pozostan w Krakowie, czekajc,

a przyjdzie chwila, teraz czy póniej, e bd dla W. C.

Moci oparciem w wykonaniu Jej planów, skoro sam.

Najjaniejszy Panie, uznasz to za potrzebne — d^y laisser

la representation nationale et le noyau de Varm4e connne

pierre d'attente pour Vexecution de Vos projets immediate

ou retardee, des lors que Vous le trouverez necessaire . . .

«

Cay list rozwija dalej t myl. le, e jedna dywizya

polska odcita i zmuszona de se retirer en Saxe^ szkoda

dywizyi. Bd co bd, jeszcze s jednak kadry pod roz-

kazami ks. Józefa i wyczekuj jednego sowa z ust Ale-

ksandra, s w najlepszem dla niego usposobieniu — mais

enfin^ ii y a encore un noyau et des cadres sous les or-

dres du Prince Poniatowski qui attendront tie Vous leur

adressiez la parole et qui sont dans les meilleures dispo-

sitions, si les vótres sont favorahles pour la Pologne...

Ks. Adam zarcza, e zachowaj si spokojnie. Jeeli Ce-

sarzowi dogadza takie ))ciche porozumienie« — cet arran-

fjement tacite — mona na niem poprzesta; w przeci-

wnym razie, nic atwiejszego jak zawrze formalny ro-

zejm: cependant^ si vous jugiez a propos ensuite de con-

clure un armistice^ en forme^ rien ne paraitrait plus
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facile*) — tylko o/naczyd czas, warunki, lini dcmarka-
cyjrifj w okolicach Krakowa: den fixfr U- tempn, Uh ron-

dilions et la ligne de dhmircalion qui serait luiasde aux
Polana ifi aux etwirons de Cracouie... Konieczne ustalenie

pewnej i szybkiej z Krakowem komun ikacyi, bez niej nie

dojdzie sig do koca: ^a/w cela oti ne pawiendru jamais
d rien tennincr . .

.

Zagadka rozwizana; w wietle przytoczonego listu

zrozumiaa zupenie decyzya rzdu i naczelnego wodza
w lutym 1813. Opuszczono stolicg i zajcjto w Krakowie
postaw(} wyczekujc, z trotowoci, podda sitj Aleksan-

drowi, jeeli przyjmie propozycye ministrów i Koiifedera-

cyi. Opóniona odpowied nie zniechcjcia ani k». Józefa

ani jego kolegów. Gotowi czeka dalej, zajcjli sic; w Kra-

kowie kompletowaniem wojska, by w danej chwili odda
do dyspozycyi króla to wjdroa — ce noyau — ten »za-

•) Hardzo charakln-} styczne zastrzo/cnu' co do tnoilus pnneil^tult

w zawarciu rozfjinu . .lo/.eli Cesarz sobie lego yczy dt)ii.i •• k«.

Adam — niech od niego wyjdzie propozycya, car le gouieinfmfni

du I>uchd, vtant li etivera le Roi de Saxe et gie pttr la prr^' nce

de ^F. liiynon (rezydent francuski), nc peut ;wia- prendrf finiuttice

.

le m leiu: sera ii de i'adresser par le JWince Po n ta tu iv s k i an
CoHseil Suprem de la Confederation qtii, par se cr^ation. ejit plus

libr d'atjir. To samo przypomnia Cesarzowi w bileciku. kt«\ry s«

nim poslaf po rozstaniu si w Kaliszu. 8 kwietnia: QHe V. .V. /. n%

perdc pas de vue la ConfedtUation (pti, selott uos formen, a plns de

latitude. Co do rozejmu, t sam myl powtórzy z silniejszym naci-

skiem jeszcze 29 kwietnia: La proiHmition de iarmistict poHrrail

fire accompafjn^e d'une menare que, s'il n'est ;ki« acceptt' an bont de

4S heures, iarnn^e rttsse et prussieitne marchera snr Crarovi<r et y
forcera le corps i>olonais; rette menace sera ptut-tHre nt^cesjiatre ponr

mettre le Qouvernemenl et l'<trmt'e labri dt* tonie reifjtoHJtabtUM.

W tym samym licie ('z. proponuje tloM- or) odek. jak

z Krakowa usun Hi.ifnon'a, franeuskiejfo mmi^:..*. . .- )lrr« nt-

dowyeh czynnoci: Ah commencetHetd on tte feratt ancnne menltom

de lUi/Hon et de aa lt'gatiot$, tnais, iarmistice nne /om ronrlm. V. 31.

exioerait tiil srloiyntU de ('racovie. Lojalny ni»» b\l on pomy«l

;

Czartoryski stal si i tu widoeznie tylki> tvhem lo|fi, co mu piAano

z Krakowa; mogi by jednak wzijj l riecz kr>lyr«nirj.
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\vizek« narodowych szeregów, rozwinity i zdolny do

dalszego rozwoju. Przyszy król milcza, sam nie odezwa

si do mieszkaców maego pastwa, które zajy rosyj-

skie wojska; tylko naczelny wódz, Kutuzow, wyda ode-

zw, z porczeniem spokoju i mienia obywateli, z powo-

aniem wadz Ksistwa do sprawowania wszelkici rzdo-

wych funkcyi^i^. Gdyby taka odezwa wysza z podpisem

samego Aleksandra, byby to zy znak, najgorszy; w da-

nych okolicznociach i to milczenie Cara byo nie bez

wartoci: odezwie si dopiero, gdy bdzie pora.

Kraj by jednak zajty przez wojska — jak dotd —
bd co bd, nieprzyjacielskie, z któremi armia Ksistwa

stoczya krwaw wojn. Wadze terytoryalne zostay bez

zwierzchnictwa, w tak trudnej, delikatnej pozycyi; rzd
»konserwowa si« w Krakowie, nie psujc sprawy jakiemi-

kolwiek zarzdzeniami wobec podlegych wadz w gbi
kraju. Brak kierownictwa czu byo na kadym kroku.

Tak min miesic, zacz si drugi, doszed ju do poowy.

Ks. Adam sysza w Warszawie, e ma by ustanowiony

jaki rzd tymczasowy z ramienia Aleksandra. Nie by tem

przeraony. »Ksistwo nie moe si obej bez centralnej

wadzy w Warszawie« — pisa do Aleksandra 17 marca —
))bez niej kraj wystawiony na nieporzdki, na nierównoci

w rozkadaniu ciarów. Szkoda, e król saski nie usta-

nowi w tym celu jakiej komisyi^^^. Mówi tu, e Wasza
Cesarska Mo powierza t funkcy Wawrzeckiemu i Lu-

beckiemu — designe pour remplacer cette commission

M. Wawrzecki avec le Prince Luhecki, ce choix serait par-

fait — byby to doskonay wybór. Do skadu ko-

misyi mógby wej jaki jenera rosyjski dla kierowania

jej czynnociami — pour diriger ses operations\ co do

mnie, sdz, e i król saski powinienby z swojej strony

mianowa jednego czonka z poród obywateli kraju; ten,

znajc lepiej stosunki, dawaby wszelkie potrzebne infor-

macye i byby wiadkiem dziaa komisyi«.

W osiem dni po tym licie Czartoryski stawi si w gó-
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wnej kwaterze. Tam po raz pierwHzy Bpotkat Lubeckie-
go2i«; znaJ ero dotychczaH tylko z opinnii, zwaszcza pr/ez

Ludwika IMatora, od którego w cigu dwu lat OHtatnich

mia czsto wiadomoci o petersburskich robotach. W ubie-

gym roku nie szczdzi pochwa projektowi »U8tawy«,
kt(')rri Lnbeoki wygotowa dla Litwy; przód tygodniem
z uznaniem powita jego nominacy na czonka tymczaso-

wego r/^du. Nie mia widocznie u[>rzedze do Lube-
ckiego. Za spotkaniem w Kaliszu zawiza si midzy
nimi cisy stosunek, oparty na wzajemnom uznaniu; Lu-

becki spoLrli^da bezwt[)ienia z szacunkiem na ma stanu

o ouropejskiem nazwisku, o gonej politycznej przeszo-

ci, czci w nim zasuonego kuratora szkó, w których

rozwoju widzia siln rkojmi lepszej przyszoci. Czarto-

ryski wita w modym marszaku grodzieskiej gubernii —
wicej niczem ni(» by Lubecki — w redaktorze niedoszej

konstytucyi litewskiej, obiecujcy materya na pubhcznego
czowieka, o uzdolnieniu niezwykem, o elaznej pracy

i dobrej woli; takie wiadectwo dawali mu bez wtpienia
Wawrzecki i Ludwik Plater. By moe wreszcie, e
w tern pierwszem spotkaniu Luhocki imponowa Czarto-

ryskiemu tym samym hartem, którym go tak podbije po

siedemnastu latach, w pierwszych dniach hstopadowego

powstania, przed rozczeniem na zawsze. On sam, tak

dugo niezdecydowany, po przelotnem odstpstwie wa-
snej swojej »idei«, w grudniu jej ordownik, w lutym

rozczarowany, w |)oowie marca peen otuchy, po tygo-

dniu znów w rozpaczliwej obawie, czy nio przyoy rki
do lizkioj, niebezpiecznej roboty*): ksi Adam spotka

•) Krrttki ll.Acik Czurtoryskiocjt) jt 2H nr--' "e«c<* i W-.--- -'ry.

par rourrier du G^nthrnl I'uhln) xapo\. i' Ali^kHAiid: ^^o

przybycie do Kulinzu; .Swe jours st^tant d4ji\ ihiuh^h thpntM la pr^
mi^re lettrc que jai nilrfjttn^e (l'ici ti V. M.. jt crotu />oM(t>ir rani nm^t

mon voffnye. UHprawhMJliwia hu;, io duioj nio rzokn nu wriwnnic
do j;It)\viu»j kwntrry. La rntiutf* de |)ONivir mamfHer V. .V. /. i ATn-

liae me d^cide i ne pius remrttre mon dt^parl. Je me metirni en mnie
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W Lubeckim przeciwny biegun psychicznej organizacyi,

spokój, wytrwao, mski hart, siln, niezachwian wiar

w swój ))system«, co niczem innem nie by, jak »ide«

ksicia Adama, utwierdzon na twardej opoce przeko-

nania.

Krótkie, chwilowe byo to ich pierwsze spotkanie. Czar-

toryski jeden dzie tylko ~ zdaje si — zabawi w Ka-

liszu, kwano podobno przyjty; nie na rk bya Carowi

w tym momencie obecno gonego przedstawiciela idei

odbudowania Polski pod jego panowaniem, gdy wanie
zawar sojusz z Prusami, a w sekrecie przychodzi do

skutku tajny ukad z dworem wiedeskim ^i^. Lubecki

zosta w gównej kwaterze par dni duej, do 28 marca ^is.

W tym dniu pospieszy z Kalisza do Warszawy, obj
urzdowanie. Sprawdziy si pogoski, o których Czarto-

ryski pisa do Aleksandra, w sprawie rzdu tymczaso-

wego, w odmiennej nieco formie, ni on sam proponowa,

gorszej i lepszej, bez jeneraa, co byo lepiej, ale bez de-

legata saskiego króla, a z wspóudziaem dwóch Rosyan —
anskoja, Nowosilcowa — i jednego Prusaka — Colomba —
na dwóch Polaków, wrusskich poddanych«, Wawrzeckiego

i Lubeckiego. By to moe kompromis midzy aspiracya-

apres-demain pour m'y rendre dHci directement. Si mon arrwee

Vous deplaira, Sire, je me mettrai a Vos genoux pour ohtenir mon
pardon. Mais c'est plus fort que moi. II faut que je voye Yotre Maje-

se Imperiale et que je Lui parle. Elle me renverra ensuite et m,'or-

donnera de ne plus LHmportuner. Toheirai sans avoir du moins

rien a me reprocher. Ton tego biletu odbija jaskrawo od nastroju,

jaki charakteryzowa cay poprzedni, dugi list z 17 marca; tam bra-

ko tylko frazesu: tout va le mieux dans le meilleur des mondes.

Jedno tylko zdanie poprzedniego listu nie byo w harmonii z jego

caym tonem: pogoska (un hruit), do której widocznie Cz. przed

tygodniem nie przywizywa adnej wagi, na samym kocu listu

zaznaczona pogoska, jakoby Ksistwo miao by odstpione Prusom

wskutek zawartego przymierza. Bardzo prawdopodobne, e ton biletu

z 23 marca (w kadym razie niepolityczny) by wyrazem i nastp-

stwem listów, jakie ks. Adam w cigu tygodnia odebra z Krakowa.
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mi Cara a jego otoczeniom, w kadym nu.n' ud dawna
gotów, co najmniej od dwóch tyj^odni, od 14 marca; lo

data »Najvvy8'/ego Ukazu na \n\'i ^gównodowodzcego
gene'ra-f<'ld marszaka ksicjcia Kulurowaa o ustanowieniu

Najwyszej Kady Ksicjstwa Warszawskiego*. Wskutek
te,^o ukazu, »Prezes Najwyszej Hady, Genorat-Guber-
nator Ksistwa Warsz a w s k ie goa, Senator Lan-

skoj — przed wojn grodzieski gubernator — obwieci)

3 kwietnia, e Rada rozpoczyna urzdowanie. oWszelkie

wadze miejscowe uwaaj si /a\ prawe i zachowuj si
przy teraniejszyci swych prawarh« '".

Lubecki powióz do Warszawy dwa pisma z iiislruk-

cyami dla senatora Lanskoja, w sprawie rokowa z ks.

Józefem •2°. Pierwsze byo waciwie akredytyw dla Lu-

beckiego, z odwoaniem si do jego ustnych objanie.

»Ks. Lubecki powie Panu, comy tu uoyli. Prosz to

zakomunikowa ks. Czartoryskiemu, on za nie omieszka

dostarczy Panu wszelkich wskazówek, tak co do osób,

jak i co do sposobu prowadzenia tej sprawy o — tntr lea

personnes et sur hi nunii^rc de conduire cette affaire.

Jeeli Komitet Centralny Ksistwa Warszawskiego *) wyle
deputacy do wojska pod rozkazami ks. Poniatowskiego,

aby przedstawi mu szlachetne post[)owanie J. ('. Moci wo-

bec Ksistwa i wyrazi al, e widzi rodaków walczcych

z armi dobroczycy kraju: J. C. Mo upowania Wasz
Ekscelency, dla przyspieszenia rzeczy, pozwoli

z mocy sprawowanego urzdu na wyjazd lej deputacyi,

nie czekajc na aprobat z gównej kwatery. Jenera

•) Ton »Konulot Contralny Ksii^ntwa WarutawAkief^o* {ComiU

Central dt* Ihtrh/ de Vnrsovie .
powoany «lo Jtyom ri>\vnoos6Ol«

z uHtan()\vi(»nit'in Naj\vy>.Hzoj Kady, hyl \vidocxnu* pr»iv'" •"^'»My do

repri»z«Mito\vania »()piiiii kraju*. W maju w ciorwou |' WAno
znnw doputary Komitolu do Alok.nandra. Ci^Miri jcnlnak ni«» tirodiil

si na ji»j przyjrcir. Poroniony len p«'»d pritrlotnoj i-

ciMii inarra 181M nir ihil zilajo !<lc — >.adnych o«n.i« ,, Wl

z zupi>In;| zmian poIoJienia w dalszym cigu wiotny.
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Sacken otrzyma rozkaz, eby przepuci osoby wysane
w tym celu (do Krakowa) i zaopatrzone w papiery z Pa-
skim podpisem« — les indwidus erwoyes a ce sujet et

munis de vos papiers.

Drugi akt by z napisem: wUwagi nad propozycyami,

jakie armia Ksistwa Warszawskiego mogaby przed-

stawid« — Obsewaions sur ce que Varmee du Duche de

Yarsouie poiirrait presenter. — Oto dosowna osnowa tego

aktu:

))To wojsko uwaa si za jedyn i ostatni reprezen-

»tacy polskiego narodu; ono stano pod broni w tym
))tylko celu, eby utrzyma zawizek — le noyau — który

))z czasem, za kadym nowym traktatem mia rozrasta

))si dalej; poszo dlatego tylko za Napoleonem, poniewa
))on jeden obiecywa odbudowanie ojczyzny; to wojsko

»zdoao utrzyma si jedynie przez tyle olbrzymich po-

))wice i dowiadczyo tylu nieszcz, a to wszystko

w tym jednym celu. eby odzyska ojczyzn; trzeba by
))wic na to przygotowanym, e takie wojsko nie zgodzi

»si jakikolwiek ukad, w którymby dobrowolnie wyrze-

wczono si tych nadziei, tern bardziej za, jeliby taki

»ukad niszczy cay plon wszystkich wysików i powi-
))ce narodowej armii.

»Z powyszych uwag wynika:

»1. Ze to wojsko, gdy dowie si z ust deputacyi o szla-

wchetnem postpowaniu Jego Cesarskiej Moci wobec
wKsistwa, bdzie wolao spuci si na szlachetno i spra-

»wiedliwo Najjaniejszego Pana, anieli z wasnej strony

wstawia jakie okrelone warunki, a przedstawi jedynie Jego

wCesarskiej Moci motywa, które wojsku zawsze przywie-

»cay, powicenia, jakich nigdy nie szczdzio, i nieszcz-

wcia, jakich doznao, a wszystko to w nadziei, e zdob-
wdzie to, czego pragn wszyscy Polacy, tj. byt polityczny —
c'e8t-d-dire Vexistence poliiue.

))2. Mona przypuszcza, e armia ta zechce wysa
»swego reprezentanta, cywilnego lub wojskowego, aby
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»Najjaniejszemu Panu wyrazi wd/Acznoi za dobrodziej-

DHtwa <)kazan(3 Knicjstwu; ten reprezentant zoy u stóp

»Je|^'() Cesarskiej Moci wyraz nadziei co do przyszoci,
» nadziei, które wojsko o[)iera na dobrodziejstwach wy-
Dwiadczonych rodakom, na szlachetnoci i »prawii'dliwo-

»ci Najjaniejszet^o Pana.

));5. W nastpstwie powyszych owiadcze, reprezen-

Dtant wojska bdzie mÓ^, dop<)ki (do Krakowa; nie wróci,

))/.'|da('' zawieszenia broni, któro jenera Sacken zawrze,

))[)od warunkiem, e w citru tego czasu wujsko Ksii^stwa

wzaniecha dalszej rekrutacyi«.

Odsania nam si w tych dokumentach nowa faza

w liistoryi pojednawczych zabiegów roku 1813. O trakta-

cie pomidzy liosy.i a Ksistwem, weduT styczniowych

jeszcze projektów, nie byo ju wcale mowy; pora mina
Przez jaki czas, w marcu, godzono si na »ciche porou
mienie«, oparte na rachubaci, e wojna rycho si skon

czy*-^ a polskie wojsko, rzd Ksistwa, Konfederacya

wszystko to wówczas wyjdzie z cieniów Wawelu, jak za

kleci rycerze redniowiecznej powieci, wszystko stanie

przy polskim królu, owskrzcsiciolu ojczyzny*. Monarcha,

panujcy nad Ksistwem, sam uatwia rad nie rad zaj-

cie takiej wyczekujcej postawy; opuci Drezno 28 lute-

go, usun si chwilowo od rzdów w samej Saksonii,

ustanowi Komisy dla zastpstwa centralnych wadz pa-
stwa, i Ojosi manifest, z którego midzy liniami mona
byo wyczyta, e moe jeszcze przystpi do koalicyi

z Carem i z pruskim królem*". Pod koniec marca król

saski nie rzuci jeszcze tej wyczekujcej postawy, ak-

c(»ntowa j jeszcze silniej emigracy do Czech, z tenfi

wszystkirm jednak projektowane zapomnienie o •Polsce

pod \\'awelem« z kadym dniem byo coraz trudniejsze.

Dwie deputacye, z Wars/awy do Krakowa, a w dalszym

cigu in\ wojska do Aleksandra, miay legalizowa t^ tym-

czasowo a zarazem wytworzy manifestacy w rodzaju

cywilnego i wojskowego pionuncidmento na korzytó Ale-

Smolka t II. 15
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ksandra, przyszego króla odbudowanej Polski. Zreszt

osnowa wszystkich trzech punktów, uoonych w gównej

kwaterze, ma na sobie widoczne cechy jakiego amalga-

mu rónych czci skadowych; wiadczy o tern gboka
przepa pomidzy motywami a treci owych punktów.

Widoczny tam lad walki stoczonej o stylizacy, zna, e
ostateczna redakcya odskoczya daleko od pierwotnego

projektu. Motywa tylko pozostay nienaruszone; o to w gó-

wnej kwaterze nie dbali redaktorowie pisma, które miao

pój do Krakowa — niewiadomo: moe Kutuzow, moe
Arakczejew, Wittgenstein, Nesselrode.

Co do genezy dwóch dokumentów, które Lubecki za-

wióz anskiemu, mona tylko przypuszcza, e ich sub-

strat wyszed z pod pióra ksicia Adama; Lubecki czu-

wa zapewne, ile si dao, po odjedzie Czartoryskiego

z gównej kwatery, nad ostateczn stylizacy papierów,

nie bez star z otoczeniem Cesarza 2^^. To pewne, e ks.

Adam, mimo »okaleczenia« wszystkich trzech punktów,

godzi si z ich osnow w ostatecznej redakcyi. Pospie-

szy znów do Kalisza, zobaczy si z Cesarzem tu przed

jego wyjazdem (7 kwietnia). Napisa list do Krakowa:

do Mostowskiego, Zamoyskiego, wicemarszaka Konfede-

racyi, albo do Linowskiego; list mia by dorczony

komukolwiek z nich trzech, przez pewnego posaca z gó-

wnej kwatery. Ten sposób ekspedycyi mia widocznie na

celu upewni adresata e Cesarz upowania krakowskich

mów stanu do przysania wreprezentantów armii« i przyj-

mie ich w gównej kwaterze; by to zarazem rodek ubez-

pieczenia listu od ciekawoci rosyjskich forpoczt jeneraa

Sackena224.

Byo to pismo wielkiej, wyjtkowej wagi. Midzy 28

marca a 8 kwietnia, zasza zmiana w decyzyi, któr przez

Lubeckiego posano do Warszawy. Ju nie »Komitet Cen-

tralny«, nie ten improwizowany organ reprezentacyi Ksi-

stwa mia da haso do zamierzonego pronunciamento

w Krakowie. Ju tylko list prywatny Czartoryskiego —
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lisL datowany z ^ówrioj kwaliTy, po rozmowie l Monar
ci, opatrzony wszelkimi dowodami wyranej i niewt-
pliwej a|)ro)aly Cesarza — musia wojsku polskiemu za-

^t<'[)i ini(;yatyw(} lego Komitetu. Kc;kojmi dla coej akcyi

hyo ostatnie sowo Aleksandra w Kaliszu, przed zwinie^

ricrn urówriej kwatery i wyruszeniem w dalszy pochód
»do Europy". Owiadcza, e trwa w swoici zamiarach,

a oobjawi j«m( uroczycie przed ca P^urop w momencie
przywrócenia powszechnego pokoju, moe i wczeniej
«» ile na to pozwol okolicznoci — la p(fix generale est

le dcrnicr eime oii U les dMarcra, peut-tre tnime (jue

fes circonstancPH liti permetfont et riuduiront d le faire

pluti tó. Co prawda, tego d o i r z y m a . Tymczasem —
mówi Czartory.^kiemu przed wyjazdem z Kalisza — woj-

sko polskie wzakonserwuje si(j« w Krakowie; w tym celu

/.awrze rozejm z jeneraem Sackenem; on do tego zo-

stanie upowaniony **^

Po rozstaniu z Cesarzem, Czartoryski przesya mu
/. Warszawy raporta o ))jak najiepszemw zawsze usposo-

bieniu w Krakowie. Mimo utrudnionej komunikacyi, kra-

kowskie listy w 5 lub Ci dni dostaway siej do Warszawy.
('odzie wyglda wieci o zawieszeniu broni, wci do-

chodziy go narzekania, e Austryary, li sprzymierzecy,

f)rzeszkadzaj porozumieniu. Dwór wiedeski, zawsze na

zewntrz jeszcze w przymierzu z Napoleonem, cliwiejny,

wyczekujcy, gotowa siej do wielkiej akcyi rozjemczej.

Czartoryski miao zapewnia, e jeli Austrya stanie po

stronie Francyi, caa Oalicya podda »iq Aleksandrowi, na

dane haso, po dokonanem porozumieniu z Krakowem.

i bez tego, dosyci jednego sowa, eby mu naraz przyljyo

30.0()0 wojska, liczc prócz krakowskieiro korpusu garni-

zony Zamocia i Modlina; i po Gdask monaby sif^gnc^,

I tam zaoga skada sig w znacznej cz<3ci z Polaków. .\ wi»j-

^ko polskie podwoi si<} w mirnieniu oka; mona do wciohc*

jec«»w; wszystkie kadry gotowe. oCay kraj b«;dzie jed-

nym prdem porwany, przywizanie. iMitii/v.i/m Polaków

I5»
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wzmocni siy W. C. Moci, uspokoi Ci co do wszelkich

nastpstw tej wojny; zobaczysz, co to znaczy by ukocha-

nym, wielbionym przez cay naród... « Znowu ta sama

zwrotka, powtarzana ze wiadomoci, e nie chybi wra-

enia*). ))\V Krakowie oczekiwano, e W. C. Mo zgodzi

si na przeduenie rozejmu, które Austryacy proponowali.

Jeeli to si stanie, Polacy bagaj — les Polonais sup-

lient — niech W. C. Mo spowoduje Frimonfa — do-

wódc austryackiego korpusu pod Krakowem — eby
cofn si do Galicyi a ks. Poniatowskiego pozostawi

w zajtej pozycyi na lewym brzegu Wisy «. Austryacy

nie dozwalaj im wej w styczno z jeneraem Sacke-

nem. wSkoro zetkn si polskie i rosyjskie forpoczty,

a korpus austryacki przestanie je przedziela, atwa bdzie

komunikacya i zawieszenie broni stanie w mgnieniu oka —
les Communications seront faciles et Tarmistice sera con-

clu a Vinstant ^^e.

Dopiero w kocu tego samego listu, 29 kwietnia, ks.

Adam dodaje, e wedug wieych wiadomoci z Krako-

wa, wojsko polskie, przycinite przez Austryaków, musi

*) Czartoryski rzadko dotyka draliwej kwestyi osobistego bez-

pieczestwa Monarchy, a zawsze z wielk delikatnoci, nie kadc
kropki nad ^; wiedzia, e Aleksander dobrze go zrozumie. Przyto-

czony ustp brzmi w oryginale: L'aUachement et Venthousiasme des

habiants procurerait a V. M. des ressources considerables et la

plus grand securite sur les suites de cette guerre, V. M. verrait

qu'est ce qu'est que d'etre cheri et adore par une nation . . . Ostatnie

sowa, zbyt wyrane, trc ju niemal pewn niedelikatnoci. Czar-

toryski nie myli tu o bezporednich korzyciach akcesu Polaków
w cigu toczcej si wojny; o tem pisa wyej. Dotyka tu miao
»nastpstw tej wojny«. I w obozie Car czu si pod pewnego
rodzaju kuratel; có bdzie, gdy wojna si skoczy, cho pomylnie?

Wobec rozzuchwalonych zwycistwem jeneraów pozycya Cara w Pe-

tersburgu bdzie nieciekawa. Niechaj zatem nie obawia si niezado-

wolenia jeneraów — po ukoczeniu wojny — ze wzgldu na spra-

w polsk; przeciwnie, odbudowanie Polski bdzie dla Aleksandra

najpewniejsz tarcz; t sam myl wyrazi Cz. przed paru tygo-

dniami w licie do Nowosilcowa, ob. wyej str. 188.
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przej Wisc; i pozosta w Podt^órzu, a Kraków zajmie

austryacki jenera Friniont. nI*olacy bd lam czeka de-

cy/yi W. C. Moci, co do rozejmu z AuHtryakami, a naHt^-

pnie zarzdze, czy maj cofa si dalej, czy powróci na

dawne miejscew*) — 8*iH doicrut ropitifiuer ieur relraite

ou hien retourncr ó. Ieur ancicnne place.

Tego samet^o dnia, 29 kwietnia, w Krakowie rozstrzy-

gay si losy polskiego wojska. Na radzie ministrów, ks.

Józef, wbrew jednomylnej opinii kolet^ów, owiadczy, i.e

nazajutrz wyruszy na czele armii z Krakowa i poprowa-

dzi j przez lsk, Czechy, do Napoleona, korzystajc

z konwencyi sasko-austryackiej, która na to pozwala**'.

To fakt znany. Nieznane fakta, które go poprzedziy

i zmusiy Poniatowskiego do tego postanowienia. Dwa dni

przedtem, 27 kwietnia, Sacken zbliy si do Krakowa,

a ks. Józef zaproponowa mu ostatecznie sam zawiesze-

nie broni. Mia prawo z tamtej 8tn)ny wyglda pierwsze-

go kroku; nie czeka na, czas nagli*). Zamiast zirody,

jak na to liczy, otrzyma kr(')tk. przeraajc odpowied, e

•) C«artoryski nalof^a nii Cesarza, /cby Poniatowskiemu nie

Hzczdzi zach<'ty do wytrwania w powzitej tlecyzyi. // s^aH irH

d propos — pi.sa 29 kwietnia — qWii la premith^e occaaion V M.

assure directemcut h Pritire Potiinotvski de sn hienreittattce et de

son esitne et de son hdention de lut conserver ses jtlaces, de /oifin-

cer tn^me, en un mo t/n' ii recoive de In part de W M. %tH mesatufr

fiatteur et eucourayenu. Takici wzmianek jest kilka w ówosennyeh

listach ks. Ailaina ; la jest najbardziej charakterystyczna. Cinrtoryski

znal nadto «iohrze ks. Józefa, >,eby inn^I cho na chwdr pr«> pus/cia.

jakoby widoki osobistych korzyci, awansu i t. p. wpl\nl\ najotro

decyzyc; o t«; docyzy by I spokojny. Chodiilo mu o lo, ieby Ponm-
towski otrzyma wprost od Cesarza — direciement — l<*n wi-

domy znak nirzniienionych jejfo inlenryi: dowód, • ^ - irtor\«ki nie

grzes/y optynii/niiMU w swoun pogldzie na Al< < .i i na col
sytuacyt^^. Po tom, co ks. Józef uczyni w lutym. wot>ec tefro. oo esy-

nif w kwietniu, ten powód »Iai*kawoAci. szacunku* I t d. tr strony

Aleksandra nale>.al mu sir bezwarunkowo; nn- •

—'— ' '• ' •

roziiiMienia z Aieksanilrem nie uu*gl wiecei w \

skiego.
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wojsko polskie musi zoy bro i rozprószy si (se de-

hander). Na razie przypuszczano, e zaszo jakie niepo-

rozumienie, e Sacken nie otrzyma zapowiedzianych in-

strukcyi z gównej kwatery. Napróno parlamentowano

;

Sacken powtarza, e ma najwyraniejsze instrukcye i musi

da zoenia broni 22S. Ks. Józef mia wojsko »konserwo-

waa; jedynym rodkiem ))konserwowania« by przymu-

sowy marsz do Saksonii. Póki byskaa saba nadzieja, e
Sacken dziaa na wasn rk, wbrew rozkazom Cesarza

jedyny ratunek ))idei ks. Adamacc by jeszcze w powol

nym marszu. I tej deski ratunku chwyci si Poniatów

ski. Przeszedszy Wis, zwleka z dalszym pochodem

Dopiero po rozkazie Napoleona, eby zosta, rozpocz
ofenzyw, rzuci si na Sackena, i w gb Ksistwa

i nie haso powstania przeciw rosyjskiej okupacyi-- do-

piero po tym najwyraniejszym rozkazie zacz na dobre

pochód i pody przez lsk, Morawy, Czechy, do Cesa-

rza Francuzów ^^^, któremu odmówi posuszestwa, nie

chcc oniersk subordynacy stawia na jedn, niepe-

wn kart: bytu, przyszoci Polski...

Mia nabity pistolet w ostatni noc przed wyrusze-

niem z Krakowa — odpar samobójcze pokusy ^^^ Nie my-

la, e tak rycho wróci na Wawel, spocz po krwawych
bitwach, po niekrwawej, a najstraszniejszej, jak w Kra-

kowie stoczy ze sob samym — na zawsze spocz przy

Sobieskim, Jagielle. Nie przewidywa, e ta Warszawa,

któr opuci, wyda Carowi, po kilku latach bdzie mu
stawia pomnik tego samego duta, co pomnik Koper-

nika. Zasuy, jak nikt, na pomnik w stolicy Królestwa

Kongresowego; bez niego — bez pamitnej, mdrej de-

cyzyi, któr powzi w Krakowie, sam, przeciw zdaniu

wszystkich, na wasn odpowiedzialno — nie byoby
Królestwa. Po caej Polsce, jak duga i szeroka, kryy
wieci, e w dzie 3-go maja, w rocznic konstytucyi,

wszdzie, w Ksistwie Warszawskiem, na Litwie, na Wo-
yniu, naród zerwie si do powstania ^si. Nie wybucho.
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nie dano hasa. Jeliby ks. Józef usuctiat Napoleona, po-

top krwi zalaby Ksistwo i n^ubernie*. Gdzie 0!iadtaby

w kocu arka narodowei^o iytu - wolno kademu my-
le, co mu podszepuie imairinacya. Jedna rzecz pewna:
na koni^rosio monarchów, jeiiby taki kongres po dwu la-

tach rysowa kart(j europejsk, Car nie byby potrafi

stworzy Królestwa, nulubiona idea« Aleksandra I uton
aby we krwi r. 1813. Laa si(; krew pod Lipskiem, pol

ska, wszystkim widoczna, popyncja we Francy i przed ab

dykacy Napoleona; mniej czy wi^ce), krew utoczona owej

opolskiej dywizyia, której ))odci(jcie« w lutym 1813 smu
cio Czartoryskiei^o, czy krew ks. Jó/efa i 15.000 jego ol
nierzy: to ju nie stanowio w ielkiej rónicy. Co innego,

gdyby ta krew zalaa polski teatr wojny, crdyby powsta-

nie Ksistwa, Litwy, Woynia, toczyo strumienie krwi na
tyach rosyjskiej armii. Ta powód byaby rozwara

na wieki przepa midzy Polsk a Rosy albo pocho-

ncjaby Polskg. Przeciwnie, krew przelana pod Lipskiem,

pod IJrienne, Montinirail, podniosa lylko saw polskiego

wojska — omielia Cara-llamleta, w l'aryu, w Wiedniu,

i wobec królów i wobec jeneraów. Nie sdzono byo
Warszawie doczeka si drutrieL^o dziea Thorwaldsena:

pomnik ks. Józefa, pochwalony przez Aleksandra, p:otowy,

wykoczony, prze/ kilka lat schowany przed powstaniem

listopadowem, w r. 1831 zdobycz nowego oKsicia War-

szawskiegoa, stoi podobno dotd w Homlu, w parku zam-

kowym ks. Paskiewicza — spolia opinui, symbol tryumfu

oidei« jenera(')W nad »ide« ks. Adama*).

) Czartoryski wyrzuca Aloksamlrowi w oierwcu IM. i ^ le.

1. c. II. 827), >.v instrukcy' dano S "•L..t,,»\vi zmwocr^^^ "'•
i
ak-

vy\ a w.skutrk trico Poniatowski |l nu wiol £^ •-
rzuty, zu co znów odpowiodzinlnoAc npadta na ku. Adama. Om r»*

priKhr nu Priure htuinow^tki th f •> en V kabiM^ d# profi-

ter (Ih motmnt ;>OMr tombtr anr U j tcktu et 9^ yorimr t\ Jtfo-

dlin rt /<ttmtii(*, t VnH »n» h(p donie jhk< f/iir son tHitcItoH n /fi* tn

grnnde partie piodttUe /Kir fidt^ dm intenltouji de Sn Majtsitt Imp^
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Epizod z jeneraem Sackenem móg zachwia kadego
zwolennika ukadów z Rosy w przekonaniu o dobrej

wierze Aleksandra. Jeeli to nie bya niesubordynacja

Sackena czy te gównej kwatery, która drwic sobie

z Cara, wydaa takie rozkazy: ))perfidya chytrego Greka«

odsaniaa si na takiem polu, gdzie nawet u panujcych

riale en faueur de la Pologne, par lattente continuelle de leur effet

et par la ceritude qne le genera Sacken avait Vordre d'accepter

la proposition d'un armistice. Echo tych oskare odzywa si te
niemal we wszystkich wspóczesnych pamitnikach, pisanych ze zna-

jomoci sztuki wojskowej; z tego te stanowiska, o ile nie

bra w rachub wzgldów politycznych, z technicznego stanowiska,

mieli podobno wojskowi (zwaszcza Prdzyski) zupen suszno.
W ocenieniu tych zarzutów trzeba w kadym razie liczy si ze

zagodzeniem sdu o ks. Józefie po upywie wielu lat, pod wrae-
niem powszechnego hodu i ustalonej od dawna czci caego narodu;

w r. 1813, przed mierci Poniatowskigo, sdy wojskowych o nim
brzmiay niezawodnie o wiele surowiej. Nie mona si te dziwi
znawcom sztuki wojennej, e zwaszcza pod wraeniem bitw pod
Liitzen (2 maja) i pod Budziszynem (20 maja) nie mogli odaowa
zaniechanej ofenzywy Poniatowskiego w kraju. Geniusz militarny

i organizacyjny Napoleona zajania tak fenomenalnie w kampanii

wiosennej 1813, e przebieg wypadków w maju by wielk niespo-

dziank nawet dla najgortszych fanatyków Napoleona. atwo byo
popuci wodze iraaginacyi: jaki byby rezultat te kampanii, gdyby
na tyach rosyjskiej armii, na caym obszarze Ksistwa i Litwy, wy-
bucho powstanie, gdyby ta armia stracia naraz podstaw opera-

cyjn, odcita od Rosyi partyzantk w ziemiach polskich, ze wspó-
dziaaniem J15.U00 korpusu Poniatowskiego, z trzymajcemi si je-

szcze twierdzami w Zamociu i Modlinie. Kto by lepiej zoryento-

wany w ówczesnej sytuacyi politycznej, móg atwo — nawet bez

zbyt bujnej imaginacyi — wyobrazi sobie straszn klsk Rosyi,

opuszczonej przez Fryderyka Wilhelma, który i bez tego po bitwie

pod Budziszynem myla ju o wylizniciu si z rosyjskiego alian-

su — Rosyi nie sekundowanej przez Austry. Mao kto za o tem
by przekonany, co nie ulega adnej wtpliwoci, e Napoleon na-
wet w razie zwycistwa gotów by Polsk powici Rosyi za

cen odnowionego przymierza, co najwicej za yczy sobie dla ho-
noru utrzyma Ksistwo Warszawskie, zdecydowany odda Litw
na pastw Rosyi.
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ustaj.j wzt^lcjdy {)«)lityki i racyi stanu, w rz«*czach honoru

czowieka, nie Monarchy. Ksi Adam nie podejrzywa
Cesarza o podstpn f2:r, obHczon na schwytanie Pola-

ków w puapk Nie myU si; nie wiadomo, jaka bya
historya rozkazów, które Sacken odebra z gównej kwa-

tery; jeeli jednak Cesarz im nie zapobieg, popeni tylko

jedne z wielu saboci, ni<' zama danego sowa w ch-
ci zgubienia krakowskiei^^o korpusu. By wówczas, pod

koniec kwietnia, w pooeniu bez wyjcia — tak sam przy-

najmniej my.la — w pooeniu, z którego wydo)ya tro

Austrya -". Z tem wszystkiem wiosna I8l3 odebraa ka

domu wiar w Aleksandra; jeli to bya tylko sabu.-i,

brak charakteru: tudzie rkojmia, e mona zaufa mu
na przyszo? Naturalne te Wi-jtpliwoci podsycao post-

powanie ))jenoraów«, na caej linii, i w samem Ksistwie,

gdzie szybko min miodowy miesic umiarkowania, i a-

godnoci, i wicej jeszcze w wguberniacliw. Tam rozpacz

ogarniaa najlojalniejszych obywateli; mimo amnestyi roz-

pasaa si ortria koniiskat i przeladowa; nawet Czarto-

ryskiemu skonfiskowano majtrk na Woyniu i dopiero

na interwency k.sicia u sameiro Crsarza cofnito nadto

skwapliwy sekwestr-^^ Ksi Adam postanowi sobie za-

przesta wobec Cesarza wszelkich zabiegów w przedmio-

tach politycznych, w sprawie sponiewieranych planów od-

budowania I*olski; pisywa tylko listy dla ratowania pry-

watnych osól) kil) w zagroonych interesach okrgu nau-

kowego, kt(')rego nie przesta by kuratorem'**.

/i chwilowego marazmu stara si go otrzsn nowy
znajomy z gównej kwatery w Kaliszu. I Lubecki inac/.tj

przedstawia sobi«' najl)lis/. przyszo, w pierwszem spo-

tkaniu z ks. AdanuMU, gily na W'zwanie »zwyciskiego

Monarchya przyj w Kaliszu ofiarowany urzil. W ci.: '/u

lata 1813 zaklina Czartoryskieg«», eby rk nie opuszc/ai

»kto lepiej wystawi zdoa stan (bi»cny Ksistwa War-

8zawskii»go i to postpowanie, przeciwne zapowiedzianym

manifestom imieniem Cesarzao? Myli, io lo » tylko nad-
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uycia tych »jeneraów«, których zna z Litwy; do samo-

woli tej przywyk. »Nie wie o tern Cesarza . . . tern ko-

nieczniejsza potrzeba, dotrze do niego, otworzy oczy

Aleksandrowi '-^^.

Bitwa pod Lipskiem spotgowaa pewno siebie u je-

neraów i czynowników; pón jesieni ogarn Ksistwo

beznadziejny, oowiany widnokrg. Jakby na poegnanie

pogrzebanych nadziei, równo w miesic po bitwie, 19 li-

stopada 1813, odbyo si w kociele w. Krzya solenne

naboestwo za dusz ks. Józefa, z wspóudziaem wadz,

w obecnoci czonków Najwyszej Rady ^se. By tam i ks.

Adam. Oni dwaj chyba tylko, Lubecki i Czartoryski, wie-

dzieli, rozumieli, jakie pobudki powiody ks. Józefa na

plac boju w Saksonii. Lubecki nie zna Poniatowskiego

nie widzia go nigdy w yciu, ale bra udzia w ostate-

cznej redakcyi owych trzech ))punktów« z 28 marca, któ-

rym zgasy bohater wierzy do 27 kwietnia, dopóki z ja-

snego nieba nie spad grom da jeneraa Sackena.

Lubecki nie przesta wierzy, e ponad jeneraami jest

Car, ten Aleksander, który w »pamitn wiosn« rozto-

czy przed nim swoje zamiary, w Szczuczynie, w cieniu

grabowych alei. Wierzy i wytrwa na posterunku. W dru-

g rocznic swojej rozmowy z Aleksandrem otrzyma

z Parya list Konstantego Lubomirskiego, wspópracowni-

ka niedoszych planów 1811 roku, z dat 5 maja 1814:

»Przez iakie stopnie rzeczy przeszy, bdziesz wiedzia,

))moe iu wiesz. We wszystkiem rk Bosk wida. Kie-

))dy korpus Marmonta przeszed, a z nim Polacy, to tych

»oddzielono i naznaczono im dla zbierania si miasteczko

»St. Denis, o pó mili od Parya. Krasiski komenderuie

))dwoma pukami gwardyi byego Napoleona, Kurnatowski

dywizy Paca, Wielki Ksi naznaczony inspektorem

» polskiego woyska. Z pierwszey rewii tak by kontent, e
» Monarch na drug przyprowadzi. Nayianiejszy Pan

wwszystkie serca do siebie pocign, kaza oficerom i ge-

»neraom otoczy siebie i midzy piknemi sowami: Je
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r>pren(l8 I' engagement aacr et solennel de trauailer a vo-

ntre honheur et a le rendre stable. By potem na obiedzie

))U Kra.siskioiro, pil zdrowie polskiejco i rosHyiskiego woy-

»8ka, donf la runion doi ehe desormaift intinu. Jenera
))Dl)rowski idzie do Warszawy dla formowania armii

Diiaszej. Jenera Naczelnik nasz Kociuszko przyby lu,

))poznaiomiem Hig z nim, ucisn mnie i bardzo mnie
)>tem pocieszy. Muszej mio polsk min, kiedy i«'mu si<;

»/da(), e widzia mnie gdzie, a w istocie nigdy nie wi-

»dzia. l*()siedz(; u Ciebie w Warszawie, dlatewro tu nie

»wywieram si, ale dzicjkuy Hoiru i mioy nadziei^j, nadzie*

))iQ stosown do charakteru bohatyra teranieyszego, to

))iest, e nie oczekiway... po moiemu, ale d fur et ine^u-

»re, tak to zrobi si rzecz... Obraem za dewiz do ber-

»bu moiego: Deus dirigit. Coraz wicey do Boga si
oprzywizui, i Ty take, spodziewam si. Uszanowanie

nioie \\'awTzeckiemu» *^'.

O cay rok odwloko si spenieiin' wiosennych piaiiuw

roku 1813, zaczteLTo w prryzcej trosce, rozjanionego by-

skiem nadziei, zakoczonejzo w straszliwem przygnbie-

niu: o rok, nie wicej. Autorowie punktacyi z 28 marca

1813 wyobraali sobie, ze korpus ks. Józefa przedefiluje

w majowem socu przed » wskrzesicielem Polski*; w maju

1814, w Paryu nie u Warszawie, »boliatyr teraniejszy*

przemawia przed frontem tej samej armii, przerzedzonej

ale wsawionej przed Kurop, rczc za przyszo Pol-

ski. Brako tylko mnego wodza, co t armi od zguby

ustrzeg i wsawi; on jeszcze nad KIster czeka na wie-

czne odpoczywanie w królewskich grobach.

Wschodzio s(»ce uKrólestwao, roztaczao promienie,

w kt(')rych ywot narodu wypuci nowe pdy; pobyski-

way zudne nadzieje, e to nie bdzie oPolska*, zaniknie-

ta w granicach Ksistwa, po lewym brzegu Niemna i Bu-

gu, lad ich widoczny w paryskim licie Lubomirskiego:

»// fur vt mesarr, tak to zrobi si rzecz, ja zai Rzdo-
w i 'V y m c z a s o w e m u wileskiemu wyrobiem ukaz
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dla oddania majtków i paszporta — co mog to czyniw...

Rzd tymczasowy wileski, to w oczach Lubomirskiego

odnowiony ))Gówny Komiteta r. 1812, przeznaczony przed

dwoma laty do penienia czynnoci tymczasowego rzdu
w polskich guberniach, organ, który po myli jego auto-

rów mia odrodzi si po dwu latach do tego samego

celu...*).

*) Odnowienie »Gównego Komitetu « wileskiego na wiosn r.

1813, na zasadzie organizacji, opracowanej przez Lubeckiego przed

rokiem lob. wyej str. 159), rozbudzio wiele nadziei, w których mo-
na widzie ciekaw ilustracy waciwego celu tej organizacyi, we-

dug myli jej autorów. Znów spodziewano si, e »Gówny Komi-

tet* stanie si zawizkiem narodowego rzdu w polskich guber-

niach, co jeszcze mniej wicej byo w zgodzie z sytuacy w marcu
i kwietniu 1813, przed zwrotem, który nastpi dopiero w samym
kocu kwietnia. Ob. list Czartoryskiego do Aleksandra z 27 kwie-

tnia 1813 (Mazade 1. c. II. 321). Niezmiernie charakterystyczny jest

te jeden list Ludwika Platera do Lubeckiego z tego samego cza-

su, t. j. z 1 kwietnia (z Wilna 20 marca st. st. 1813, Arch. szczucz.

A/4-4): »Pozawczoraj dosza tu zgodna wiadomo o przecignionym
terminie amnestyi do 20 marca t. j. do dnia dzisiejszego. Czemu
opóniono przysanie tego dobrodziejstwa? Ze duchy sprzeciwiaj

si intencyom cnotliwym i wspaniaym Monarchy. Donaszaj nam,
e Komitet Gówny przywrócono — ale dla wielu gubernii — esy dla

omiu? Zmiuj si, bro sprawy witej, niech interes Europy i

zgwaconych narodów zjednocz si z interesem Polaków. Ksi A.

pojecha do Was, cieszy mnie to niezmiernie...* Trzeba pamita,
e Lubecki i L. Plater redagowali razem projekt organizacyi Gówne-
go Komitetu. To pytanie: »ale dla wielu gubernii, czy dla omiu?«
znaczy: »Jaka bdzie rozcigo odbudowanej Polski ?« Czartory-

ski nalega w przytoczonym licie do Aleksandra, eby w Komitecie

zasiadali reprezentanci piciu gubernii; widocznie rezygnuje z wi-

tebskiej, mohilewskiej i kijowskiej gubernii. Komitet funkcyonowa
przez cay rok, pod represy póniejszych miesicy r. 1818, spenia-

jc swe normalne czynnoci, t. j. czuwajc nad dostawami dla ar-

mii podczas wojny. Wida, e Konstanty Lubomirski, mimo rozpa-

czliwej sytuacyi w dalszym cigu r. 1813, nie przesta uwaa wile-
skiego Komitetu za embryon narodowego rzdu, a z brzaskiem pierw-
szych nadziei po zajciu Parya nazywa go ju wprost sRzdem
Tymczasowym* i stara si o paszporty dla czonków Komitetu, eby
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Paryski list przyj.icifla musia irrjboko wzruszy Lu-
bockie^o. Konstanty Lubomirski by zi^ubiony u opinii

—

niodawno wspópracownik petersburskieiro kóka w roku

1811, a potem zicjr- Wielkiego Ochmiatrza roHyjskiego

dworu, oficer, który ni«' wzi dymisyi z rosyjskiej suby,
odby w niej trzy kampanie... i dopiero w objciach Ko-

ciuszki znalaz »>pocieci(}«, ukojenie przebytych mk, pod-

niet w nowyci wysiikacli na dawnej drodze, zawsze
z myl o Litwie, o »tymc/.asowym rzdzie« polskich cu-

bernii. Tak daleko nie zapdzi si stary nastpra »Na-

czelnikaa — Wawrzecki — i modsi jeg-o towarzysze; oni

zostali w Polsce i dla niej pracowali, jej tylko osuc*.
Wysuyli Królestwo; bez nich nie byoby nowej ery

w r. 1S14, po zajciu Parya. Nie byoby jej tako bez

tamtych, co do ostatka wytrwali po drugiej stronie. Od
sameuro pocztku » ulubiona idea« Cara miaa w tamtych,

mimo ich woli, skutecznych ordowników; nie przybra-

aby nitrdy realnych ksztatów bez prozy, jak prz«'j

Lurop wielki wódz, z wiosn 1814 osadzony na KIbie,

|)()wal()ny odstpstwom swoich, nie zwyciony. On sam nie

dba o Polsk; bez niei?o nikt o Polsce nie byby myi^la.

A Litwa? Tyle rozumu i »dobrej wolio trysno z Litwy

pod r«ilwanicznym prdem zwycistw Napoleona. Mimu
szkó polskich, polskiej palestry, sejmików, podkomorzych,

mio ojczyzny spaszczyaby si na poziom zacianko-

wet^o upodobania w rodzinnem trniedzie i w swojskim

obyczaju, trdyby nie Leprionici, (Jrdyby nie srebrne ory
|K) tamtej stronie rzeki, trdyby nie wstrzsajce nadzieje,

które budzi »Bóu: Wojnyo. Dziesitkom, setkom, siarczy-

yby tradycye wyssano z mlekiem matki; w piersiach ty-

jaku roprezi>ntanoi poL^kirh f^ubernii udali ti^ do C«8ana w d«po-
tucyi od kraju. Mona diiwi ni tym iluxyoin; kto Jednak poanal

dokhuliiioj sytuaoy.'! *"• 1^'^ • 1**^^ ora* ó\vcai»«no niemal \ne

widoki co do pr/.yl;ii'zom;i >^ub«*rnii« do Kroloiiua. nio l>., . Uy-

1)H skonnym do Hsydsonia z dusyi r. 1814.
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sicy, kroci, gasy zwolna tradycye pod popioem ryche-

go pojednania si z losem ^3«.

Nie tdy droga! To rozpozna Lubecki i nie po-

szed z tamtymi. Czu jednak i rozumia, e bez tam-
tych nie byoby co ratowa pod ruin Napoleona. To co

przey w modoci, od lombardzkiej kampanii pod wo-
dz Suwarowa do zajcia Parya i wiedeskich traktatów

—

to byo mu, na trzydzieci dalszych lat, sterem, bussol
ycia. Std u niego ta rzadka, beznamitna wyrozumia-o dla ludzi przeciwnego obozu, jakby czu, e i ci i

tamci potrzebni, byle z t wdobr wol«, która jednym
czy drugim szlakiem wioda do celu, choby przez cier-

nie omyek i zawodów... Zudze nie brako po jednej i

drugiej stronie, zudze i rozczarowa; nie brako dobrej

woli ~ tu i tam — powicenia dla sprawy, z zaparciem
siebie; tu i tam byy mty osobistych pobudek, interesa

nizkiej ambicyi, gonitwy za karyer. W historyi nic nie

idzie na marne: po niejednem zudzeniu z kilku lat przed
kongresem zosta posiew na przyszo, z plonem trwa-
ej wartoci. Królestwo Kongresowe dao pewniejszy pro-

bierz charakterów, odonio najrozmaitsze typy: Zajczka,
Wgleskiego, ))Stasia<( Grabowskiego, Maksymiliana Fre-

dr, »Jakóbinów« w rodzaju Szaniawskiego lub Kossec-
kiego; o Ronieckim nie warto mówi. A ludziom »do-

brej woli«, silniejszym charakterom, dodao hartu; w nich,

za Królestwa jak przed kongresem

Wszystko nam dae, co da moge Panie —
Do serc wamtnionych w cierpienia czycowe
Wlewae bicie, wród nicestwa, nowe...

Wrzkomo z nas trupy a Duchy w istocie...



Nowosilcow przed r. 1820.

I.

Mikoaj Mikoajowicz Nowosilcow urodzi si w r. 1761.

By synem nielubnym baronówny Maryi Stro^anow *.

Niewiadomo, jaka przyufoda wtrcia pann jednej^o z naj-

znakomitszych domów w dzikie maestwo z jakim No-

wosilcowem—córk jenera- U»jtnanta Sergiusza Stroganow a,

który nawet by spokrewniony z carsk rodzin. Nielu-

bne stado mieszkao w Moskwie; panna Stroganow umara
modo, w r. 17(»4, w trzy lata po urodzeniu syna. Wuj
nielubnoLTo dziecka, hr. Aleksander Stroganow, wyrwa
je z domu rodzicielskiego — ii m' nrracha de no-

ire maison, wspomina po wielu latach z wdzicznoci
Nowosilcow; widocznie nie cifkawy by dom-. Paac wuja,

gdzie Nowosilcow si wychowywa, syn podówczas jako

najwykwintniejszy rozsadnik europejskiej kultury w Ho-

syi. Stroiranow poprzestawa na generalskim »czynie« i hra-

biowskim tytule, który otrzyma od »Hzymskiego Cesa-

rza«, nie peni adnych funkcyi, ani wojskowych ani cy-

wilnych *), kocha si w sztuce, gromadzi cenne zbiory

•) Prawdziwa prryja/ I.m \ hr. AI«*V i 8c»rgi«j uu/a
Slroganuwii z Orsarzow Kutur^Mi-t II, Inn ,..*., ..xiWi»« i iru »•-

sta, o zu[)i<liu« )(*zii)tori>.towna. Stroganow nio lylko nio cmniil ^

godnoci i urz(.«dów, alo w swoim nu i^wiat pogldtto, stanowczo od

nich si uchyla. Katarzyna «a.A conifa wynoko swcijo pri\j;ioi«»U

(i dalszciro krrwncgoi jako »najkulturalni«v'- '" Uof()anina O^X r.

1779 pol.czyla ioh zrossU| ni w*póln«j i . iona hr. Alvk»an*
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artystyczne, typowy sybaryta wyrafinowanej kultury XVIII

wieku, w lepszem tego sowa znaczeniu. Siostrzeniec prze-

j si na wskro atmosfer wytwornego paacu Stroga-

nowych; esteta do szpiku koci, wersalskiego pokroju —
»on umia ugrupowa bal naksztat obrazu« — nauczy

si tej sztuki pod okiem wuja, kochajcego wuja. Przy-

sowiowe bogactwa Stroganowych nie kady adnej tamy

w umiejtnem zaspokajaniu najkosztowniejszych potrzeb

i zachcianek. W tem rodowisku ksztaci si Nowosil-

cow, intelligencya niepospolita, ywa. rozlega, od dzie-

cistwa skierowana na tory byszczcego dyletantyzmu,

powierzchownego, lnicego wszechstronnoci a bez rze-

telnych podstaw. Sowem nielubny syn Stroganowny po-

siad w modoci wszelkie warunki, które mogy postawi

go na wieczniku petersburskiego towarzystwa; jednego

tylko nie dostawao, bez czego przez cae ycie byo ci-
ko z t edukacy i z temi przywyknieniami — brako mu
bogactw wuja i towarzyskiej pozycyi Stroganowych. Do-

wiadczy tego ju podczas pierwszej podróy za granic,

gdy go wuj w r. 1790 wyprawi do Parya w szczegól-

nej misyi, wymagajcej i roztropnoci i wustalonych za-

sad «. By to istotnie dowód zaufania; sio*strzeniec mia
dopiero 29 lat; wuj powierzy mu przyszo swojego je-

dynaka, który ugrzz by w sieciach paryskich rewolu-

cyonistów. Nowosilcow wywiza si jak najlepiej z za-

dania, wyrwa kuzyna z paszczy Jakobinów, przywióz

zbkan owieczk do Petersburga — tylko wyda w Pa-

ryu 2000 dukatów wicej, ni szczodry wuj przeznaczy

na koszta drogi, a naduy kredytu Stroganowa w bar-

dra, Katarzyna Piotrowna, czarujca kobieta, ucieka z Korsakowem,
kochankiem Cesarzowej, i to jednym z tych kochanków, do których

potf^na Monarchini najbardziej bya przywizana. Korsaków osiad

w Moskwie i do mierci hr. Stroganowej (f 1815) prowadzi z ni
razem zbytkowny dom, z apanau wyznaczonego przez jej wspa-
niaomylnego maonka. Ob. cenn publikacy W. Ks. Mikoaja Mi-

chaowicza: Le Come Paul Stroganow I. 10.
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1

dzo niedelikatny sposób, czeiu wuja wpruwaci/.ii w wy-

jtkowo nieprzyjemne kolizye^

To samo byo zawszr tracredy iycia Nowosilcowa:

brak wszelkiei^o stosunku mii^^dzy rozmiarem potrzeb i

niedostatkiem rodków do icb zaspokojenia, a zarazem

nietylk(j brak skrupuów — ten by rzrcz do<J pospolit

w wiecie Nowosilcowa — ale brak otrldn^ici. brak tego

zmysu pewnej przyzwoitoci w » metodzie postpowania*,

któr trorsi nawet od nie^o umieli zachowa pozór den-
telmeneryi. Nowosilcow nie zna tej sztuki; moe w nim,

mimo zewn(}trznej dystynkcyi Strocranowycb, odzywaa si
jmiiina krew ojca. Wskutek tetro stacza sitj coraz bar-

dziej po lizkiej pochyoci i wyrobi sobie najfatalniejsz

opini, w rodowisku tak pobaliwem, jak opetersburskie

salony«- Der noble llerr von Nowossilzoff — nazywa ero

pruski pose, jego tylko jednego pomidzy rosyjskimi dy-

gnitarzami pitnujc tak wyran po^rard, pomimo ró-

nych usug, któremi w Berlinie nie gardzono*. »Nowo-

silcow — tak go scharakteryzowa jenera Langeron, je-

den z filarów subowej oligarchii — Nowosilcow, to nizki,

podrzdny czynownik — un cmploy^ siibalterne — który

przez przyja hr. StroL^anowa wzniós si a do przyja-

ni z samyni Cesarzem, un homme dc cabine, doskonay

pracownik, zimny, roztropny, zna si wy bornit' na intiTf

sach; jf tie parlr pas de .v(i nioralUea ...\

Póniej jedna bya opinia o nim, powszechna, ustalo-

na, w tym samym mniej wicej sensie. Dawniej, za pier-

wszych lat Aleksandra, Stroganow i Czartoryski ze szcze-

rem oburzeniom odpi»*rali «potwarze«, któremi Peters-

burg ))szarpa« dobr saw Nowosilcowa. Ile on zaslutfi-

wa w dawniejszych latach i na zjadliwi* pociski wrogów,

i na ol)ron zacnych przyjació — trudno rozpozna. Co
najmniej by... wiele «ostroniejszym« ni pómej. w war-

szawskich czasach, a wreszcie - do koca r 1811 y
jeszcze stary Stroganow. Co wicej zawayo: di»bry wp}w
wuja czy jego otwarta kiesze — i o lem milcz arcii-

Smolka I. II. 15
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wa, do, e a do jego mierci nie byo jeszcze mieszn
Donkiszotery stawa w obronie Nowosilcowa. Po roku

1812, pod kadym wzgldem, nowa epoka zacza si

w jego yciu.

Nie bez tego, e i w tych latach, przyjaciele Nowosil-

cowa musieli przymyka oczy na jeden zwaszcza rodzaj

jaskrawych jego ))sabostek«. Oni sami nie byli z pewno-

ci ascetami, surowymi rygorystami, lecz wyuzdany, na

petersburskim nawet gruncie racy erotyzm przyjaciela

przekracza przecie dozwolone gianice. Tu bowiem No-

wosilcow przestawa by estet; zaczyna od upodoba
wykwintnego Epikurejczyka, ale wnet zapomina o wyma-

ganiach ))dobrego smaku«, gminna krew braa gór, wiel-

biciel estetycznych sensacyi spada na poziom ordynarne-

cjo bydlcia. Nie darmo te Czartoryski, piszc w^ r. 1807

do Stroganowa, stwierdza z radoci, nie bez humoru, pe-

wien, jak si zdawao, korzystny zwrot w przyjacielu.

Z Tyly, tu przed zawarciem wiekopomnego traktatu,

byy kierownik rosyjskiej dyplomacyi mia czas i gow
na takie spostrzeenia: Nous lisons des romans allemands;

cee lecture a un effet salutaire sur Nowossilzoff qui, de-

puis qnil s'y mit, se repen davantage de ses fautes pas-

sees, n^a plus une affedion aussi determinee pour les

mauvais lieux^ et commence meme d devenir tendre et

sensible^. To art, ale charakterystyczny: wida, e przy-

jaciele Nowosilcowa, cenic wysoko jego talenta, i bro-

nic charakteru, musieli rusza niekiedy ramionami na cy-

nizm i erotyczne wybryki przyjaciela, cho te ))sabostki«

nie przybieray jeszcze póniejszych monstrualnych, psy-

chopatycznych ksztatów '.

Jemu, co prawda, przystao ustatkowa si rychlej ni
modszym przyjacioom; on by najstarszy w tem kóku
ulubieców modocianego Cesarza, o 16 lat starszy od

Aleksandra, o 13 od Stroganowa, o 7—9 od Koczubeja i

od ks. Adama. Z wieku te i z dowiadczenia posiada

w tem przyjacielskiem gronie utrwalon powag; wspie-
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raa j.j reputacya wyszo^ro wyksztacenia — uchodzi za

erudyta — co pewnie stanowio niejak przeciwwai^<3 wo-

bec owych »8abostek«, tak pobaliwie zreszt sdzonyci
na petersburskim gruncie. Po wstpieniu na tron Ale-

ksandra, (^dy Strotranow zwierzy ni Cesarzowi ze swym
projektem wtajnego komitetua dla reform i przeobrae
pod nowymi rzdami, mody Monarcha z zapaem przy-

klasn projektowi, lecz wykonanie odoy do — przyja-

zdu Nowosilcowa ''. WymowiH? to wiadectwo, jak ufnoci

pokada w mdroci i dowiadczeniu ostarszeufo przyja-

ciela", jak
i
zachowa pami z przelotnet^o zblienia, przed

piciu czy szeciu laty, trdy przyja/ Katarzyny z wujem
Nowosilcowa wprowadzia siostrzeca w najblisze oto-

czenie ukochanego wnuka Cesarzowej. Im wicjcej bola

nad rozczeniem, odkd przyjaciel musia wydalid si za

granic, z pocztkiem rzdów Pawa I, tern gorcej za-

pragn, z chwil wstpienia na tron, ujrze i zatrzyma
przy sobie t kopalni mdroci. Z wszystkich czterech

przyjació, sentyment ciirn go moe najwicej do Czar-

toryskieufo; rozumem, dowiadczeniem, rzekom erudycy,

Nowosilcow imponowa mu przed wszystkimi innymi.

W takich okolicznociach zacza si ukaryera« Nowosil-

cowa, w r. 1801, kiedy otrzyma w Amalii wymowne a la-

koniczne wezwanie Stroganowa: Mon bott ami, te coiir-

rier par, je n'ai le iomps ue de voii^ h^ire (ieux mota:

V Empcreur AlrxaH(lrr I re<jne^.

W tak wyjtkowy sposób nikomu moe w Rosyi nie

zapowiadaa si jeszcze równie wietna kary era. Warto
byo na co takiego czeka — 40 lat. Pomijajc ostatnie

lata »wyi?nania« w Ani^^li, i przedtem take, do Hr>-go roku

ycia, nie zanosio si«; wcale na Hzczt'góln karyor w mo-
doci Nowosilcowa. Kapitaski czyn w armii (r. 17S3) "pny
wstpieniu do suby «, w cigu dalszych 12 lat awans na

podpukownika i chude »odznaczenia« w szwedzkiej a na-

stpnie polskiej kampanii (1788— 171K), 1792, \VM\ czyn-

noci urzdowt* w KoUegium Spraw Zagranicznych, pny
ie»
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»urzdzaniu« Litwy i w rokowaniisch o trzeci rozbiór Pol-

ski — to by cay dorobek Nowosilcowa za rzdów Ka-

tarzyny, przed » wygnaniem « do Anglii, skromny zadatek

jakiej lepszej przyszoci. W 35 roku i mona i »trzeba«

byo dopi ju czego wicej, jeli czyja ambicya wyej
sisraa. Widocznie bierno i wielkopaska indolencya

kochajcego wuja nie umiaa skutecznie torowa drogi.

A potem zblienie do W. Ksit zamkno nielitociwie

dalsz karyer — niepowrotnie, o ileby "co rzeczywicie

niesychanego — a niesychanym wypadkiem bya mier
Pawa — co tak wyjtkowego nie otwaro jej czarodziej-

skim sposobem. Bez tego, choby wróci z »wygnania«,

nie czekao go nic innego w > nieszczliwej ojczynie«, jak

marne wegetowanie u Stroganowskiej klamki. Jakby ju
filozoficznie poegna si z marzeniami o jakiejkolwiek

dalszej karyerze w Rosyi, skraca sobie czas w Anglii

przyrodniczemi i medycznemi studyami; dyletant-sybaryta,

w Rosyi czy w Anglii, folgowa takim dyletanckim za-

chceniom, dziki bankowym przekazom wuja, które mu
pozwalay y bez troski w Londynie.

Za to z tem silniejszem napiciem energii ockna si

w jednej chwili ywotno sybaryty, leniwego z natury,

po niespodzianym przewrocie w Rosyi. Czekano tylko na

jego przyjazd; w czerwcu 1801 zaczy si posiedzenia

»Tajnego Komitetu* ^o, tej wietnej czwórki — Koczubej,

Czartoryski, Stroganow, Nowosilcow — gdzie tak czsto

niestety piatem koem u wozu by Cesarz Aleksander. Ju
wówczas bowiem cechoway Cesarza typowe, dalekonone
zapdy najszczytniejszych intencyi — póki rzecz nie si-

gaa poza krg planów, frazesów, ogólników — obok nie-

uleczalnej choroby woli, gdy przyszo do dziaania lub

choby tylko do realnego okrelenia zamysów.
Dyietantyzm Nowosilcowa potrafi doskonale przysto-

wa si do sytuacyi.

Mackenzie Wallace, sumienny, bystry badacz i zna-

wca wspóczesnej Rosyi, ^nieubagany bywa w smaganiu
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tej póuczono.ci, te^o pri lensyonalnecro dylelanlyzinu, tej

r/ekomej ufbokoci i cisujci, jak jro iiifki«*dy próbce

wano olniewa. Tu pióro jei?o nabiera Hatyrycznej^o za-

ci(}cia€. Nazbiera du/o przykadów. »Je2li Rusyanin

zabiera siej do pisania o najzwyklejszym przedmiocie, -
czy zazwyczaj swojo wywody z ourólnemi rozumowania-
mi lilozoficznomi, zaczynajc od rozwijania po^^ldów na

spoeczny i umysowy posUjp caej ludzkoci, w szczecról-

noci za wasne^^o narodu. Ody siej na to miejsce zna)

dzie, dodaje do te^o rys pierwszych wieków historyi na-

rodu przed najazdem Mon^^oów. .Minister, który chce re-

formowa jaki dzia swe^o de[)artamentu, przedstawia

Cesarzowi wyczerpujce sprawozdanie. Jeeli Cesarz przy-

chyli sig do jO^o zdania, kae zwoa osobn komisy. Ta
zajmuje siej przedewszystkiem history danej kwestyi od

najdawniejszych czasów. Nastpnie? zadaniem jej bdzie
rzuci na ca kwesty wiato wiedzy. Dzieje si to przez

wyliczenie zapatrywa, jakie na U} rzecz mieli wszyscy

znakomitsi uczeni francuscy i niemieccy, oraz przez opis

anaio^f-jcznych urzdze we wszystkich krajach europej-

skich, z wyjtkiem Turcyi...« itd. itd.

Doskonay typ, moe nawet prototyp takiey-o rozwi-
zywania ywotnych, biecych kwestyi widzimy w refe-

ratach Nowosilcowa, w snistych memoryaach, które len

rzekomy »erudyt« wnosi na sekretnych zobraniaci •Taj-

nego Komitetu*. Kaz po raz rozpoczyna swe uczone wy-

wody to od Bakona — z Werulamu, ma si rozumie<$—
albo «»d innych powai^ i mylicieli, to znów od rozumo-

wa o najo^ólniejszych pojciach spooczno-polilycznych.

szukajc niby wiata, jak naley ukróci zakorzenione

w !{osyi naduycia i » pooy skutecznie tam samowoli

monarszej wadzy* -- co w owych latach byi» nieustaj*

cym przed nuotem troski modeiri» Samowadcy. Ka/dy me-

morya Nowosilcowa — o stanie ówczesnym Hosyi, o rt»-

forn)i»» Senatu czy o kwi»styi wociaskiej — jak crdyby

uoony weduj^ recepty, któr po stu niemal lataci z o-
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strym sarkazmem odtworzy Mackenzie Wallace. Ten sar-

kazm zupenie uzasadniony, o ile tyczy si biurokracyi,

i w ogóle wszystkiego, na czem widoczne biurokratyczne,

choby jedynie wychowawcze pitno — zjadliwy sarkazm

byby jaskraw krzywd w odniesieniu do zasadniczych

znamion rosyjskiej intelligencyi, do nieskaonych podów
rosyjskiego ducha, nacechowanych wanie darem jasno-

ci i prostoty, samorodn si logiki, argumentacyi. To nie-

tylko zalety rosyjskiej nauki, to przecie znamienne cechy

domorosej intelligencyi wielkoruskiego muzyka z nad

Wogi czy z nad Oki, »niegramotnego« kacapa o prakty-

cznym na wskro umyle, którego »nie zbije z toku«.

Tylko, e ten sam kacap, co zawsze trafi w sedno, jeli

istotnie zmierza do wytknitego celu, potrafi w mistrzow-

ski sposób zabagni kad spraw, o ile tego wymaga
jego wasny interes. W tem take jest praktyczno,

nieprzecigniona zrczno. I w owych referatach, które

szkocki uczony tak dowcipnie wymiewa, wicej podobno

praktycznoci ni niedostwa; ten dyletantyzm spenia

zadanie technicznego rodka, tradycyjnego, wypróbowa-

nego narzdzia. Zmys zachowawczy, spryt, dowiadcze-

nie — wszystko skada si razem na utart metod, ze

wiadomoci celu, eby si wydawao, e co si robi,

wszystko za pozostanie, jak byo, po dawnemu.

Czy i u Nowosilcowa bya podobna wiadomo celu?

Na to nie ma dowodów. On zawsze by dyletantem, by
w Anglii, nim zaj miejsce w sekretnym komitecie; refe-

ratów w rodzaju projektów Sperafiskiego, pomysów seryo

pojtych, wydanych na wiat w bolesnym porodzie my-

li — Nowosilcow nie umia pisa. W kadym razie taka
metoda » zbawiania Rosyi* bya podówczas w gucie mo-
docianego Monarchy; to spostrzeg niezawodnie najwytra-

wniejszy, najstarszy czonek ^Tajnego Komitetu* i do ta-

kiego gustu przykroi po mistrzowsku swoj niezmordo-

wan dziaalno w komitecie.

Nowosilcow by woem roboczym komitetu, przez cay
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czas jego obrad, 1801— 1803. Z caej czuórki — obok hr.

Koc/ubeja — poHiada) le najwicej uarunkóu' do takiej

opozytywnej pracya, jak redakcya uczonych elaboratów,

nad którymi Komitet dyskutowa. Koczubej wicej mia
dowiadczenia, to te zacliowa pewn o^ldn, biern
rezerw w dzieach przyjacielskiego grona, którym moe
JU z góry nio rokowa sukcesu; mia zreszt take i do

stracenia wicej ni Nowosilcow ". Czartoryski i Stro-

ganow byli takimi t^amynii dyletantami, ale bez nimbu eru-

dycyi, któr on przywióz z Anglii; delikatna pozycya ks.

Adama nie pozwalaa nui wysuwa si bardzo naprzód,

Stroganow za, najczystsza moe w tem kóku posta,

najmodszy i najgortszy, najwicej biorc wszystko na

seryo w tej beznadziejnej pracy Danaid, popsu sobie po-

zycy nieogldnymi wybuchami szczeroci, ostrym odcie-

niem stanowczoci sdu i jasnem stawianiem kwestyi *•

—

enfaut terrible dobrej sprawy...*) Wszyscy bowiem wi-

*) Laharpe, dawny mentor Aleksaniira, przyl)}! iId i 'cli-: - ^

wkrótce po miorci Tuwla i nie .szczdzi! ii\v«>jeinu elewowi ; ^

nych rad. dobrze zastosowanych do .^^ytuacyi, nie biorc udziau

w seHyach »Tajnego Komitetu*. Czartory.ski [MthHoires I. 273' wyrm-

a si<; niesusznie z lekcewaeniem o Lahnrpio i ]ego .st i do

obrad Komitetu. Nie mia on z pewnoci osobl^t\ch po... do

jakichkolwiek uprzedze przeciw Laharpow i, przeciwnie; byljednak—
jak .sam przyznaje — odgosem opinii swych koleg«)w: i7 homm pa-

rut ije dis notts, car c't'ait loi juyemett j>ori*' en commHtt fort hm

dessous de sa r/putation et de iid/e t/tte l'Kmi>^rfHr sen 4Unt form/.

Czy wla.^nie ta opinia Aleksandra nie obudzaia niejakich obaw w jc^co

przyjacioach, eby mentor modego Ce.sarza zbyt wielkiego nio oii-

gnl wpywu — trudno osdzi. M(»>.e zreszt istotnie i .^iy

Laharpa nie miay wielkiej warto.Aci, dfs 4crtU »» diffn.s j .*» jo

Czartoryski nazywa - r/M** IEmperenr tni-mi^me H'avaii pas /i» roM-

rayf dc Ure. Laharpe jednak, mimo caej swojej ideologii i mimo
nie/najomo.ci Uo.syi, patrza poilobno trze/wiej na wiele la '\

kwestyi od czonków Tajnego Komitetu, mia b '

' '
*'

•

«-"•

do.^iwiadczenie. którego nab)juA po ukonczeii > v .^n-

dra, zajwszy w r. 1798 na krótki csa« stanowisko l>)reklora llel-

weckiej Uopubliki. Zna na tyle liosy t dugoletniego pobytu w IV-
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dzieli, ze nie mona si obej bez pewnej dyplomacji

z tym wprzyjacielem w carskiej koronie«, który tak skrz-

tnie szuka ))skutecznych rodków przeciwko samowoli

absolutnej wadzy«. Nieraz notowa Stroganow w swych
zapiskach: Quoique cete ^dee (Aleksandra) fu bien fausse,

)ieanmouis^ comme en disputant avec lui U eait a crain-

dre qu'il ne s' entetd, U eait plus prudent de remettre

a io antre temps de faire une petite attaue... itp. itp.

Raz wraz te powtarzao si takie dyplomatyczne wodka-
danie ataków na stosowniejsz chwila, czy to w przed-

miotach projektowanych reform, czyli te w kwestyach

tersburgu, eby obiecywa sobie jej odrodzenie, w danych okoliczno-

ciach, raczej po »autokracyi« swojego elewa, o którego dobrej

woli nie wpil, anieli po wszelkich » ograniczeniach monarszej sa-

mowladzy*. Jeeli wic mitygowa modego Cesarza w tych mdych,
nieopatrznych, a niezawodnie i od obudy nie wolnych aspiracyach,

nie mona w tem odmówi susznoci zacnemu republikaninowi,

i trzewego sdu zarazem. Dowiód tego zdrowego sdu w ocenie

ówczesnej sytuacyi, przestrzegajc usilnie przed rozszerzeniem atry-

bucyi Senatu. Ob. WXMM. 1. c. I, 65: Lorsqu'on aborda la guestion

du role d atribuer au Senat, LaJiarpe fit une campagne energigue

contr l'extension de ses droits, ou U voyait un piege tendu au
Souverain immediatetnent apres son av enem en t... On za-

tem jeden upatrzy trafnie istotne punctwm saliens w kwestyi pro-

jektowanych przeobrae: modzi doradcy Cesarza albo go rzeczywi-

cie nie dostrzegali, zatopieni po dyletancku w ogólnikach i czczej

frazeologii, albo te moe nie mieli ochoty czy odwagi dotkn j-
trzcej si rany. Senat bowiem dy wiadomie do zrcznego zeska-

motowania Samodzierawia na swoj korzy, do takiego skodyfiko-

wania swych prerogatyw, którem dopiby celu, zamierzonego przed

70 laty; zmierza do zupenego ubezwadnienia monarszej wadzy,
z ubezpieczeniem subowej oligarchii przed grocymi eksperymen-
tami. Aleksander, sterroryzowany okolicznociami, wród których
wstpi na tron, gotów by wpa w »zastawione sida«, jak Lahar-
pe susznie nazwa zachcianki senatorskiej falangi. Nic te dziwnego,
e zgodnie z tem stanowiskiem, tak gorco przyklasn nowemu u-

rzdzeniu ministerstw, gdy Czartoryski przedstawi w Tajnym Ko-
mitecie ten praktyczny projekt Ludwika Platera. Ob. wyej str.

116—118 oraz niej str. 252, 253.
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bie/cej administracyi, ^(\y niedyskretni przyjaciele zwra-

cali uvvaL,^Q Cara, h; jct^o zar/dzenia byy w sprzeczno-

ci z cównemi zaHadami zamierzonej reformy **. ZawHze
to w kwany iuinor wprowadzao Cesarza, nieraz z nie-

bezpieczestwem dla samej sprawy. Tem wicjcej przyja-

ciele cenili w takich okolicznociach zrcjczno Nowosilco-

wa i jei;^o misterne pióro. On umia najdra^.liwsz rzecz

oblec w tak estetyczn trazQ og^ólników, e ostre kanty

kwestyi niegdzie nie wyj^^lday z tych delikatnych tkanin*),

w których, co prawda, ton(,'a tak/e sama istota rzeczy, na

czem nie spostrzegali si przyjaciele, majc zawsze rzecz

przed oczyma, której opracowania podj si Nowosilcow.

Rzadko zatem na czyje inne barki spadao brzemi uczo-

nych referatów, jeli za Nowosilcow nie mia nic ^oto-

wet^o lul) t(»/ niezdrowie nie pozwolio mu przyby na

posiedzenie, wypeniaa je tylko pogadanka bez okrelo-

nego przedmiotu; bez niego brako substratu do dysku-

syi 1*. Nie mona Nowosilcowa nazwa dusz oT^ijnego

Komitetu«; by raczej jego staym » referentem", co in«»e

w biurokratycznej karyerze wicej miao warto.»<ci.

Pomimo gromów, jakie nastpnie spady na oTajny

Komitet« z oboków subowej oliLrarchii, przepenionych

dugo elektrycznoci podejrze i zawici, nie mona jego

czonkom odmówi taktu i ogldnoci, w stosunku do pó-

*) V6inw}, po r. 1806, Nowosilcow narazi ni nioraa Cenartowi

niopowAci.ji^Iiwoi-i sowa, ijit«oi^Iriln«'mi w yrn/.iMiiaini. (*sar-

torysUi stwuTdza part; razy z naciskiriu [Memoires II. 2"^, . ..;rl- do

Strojcanowa 7 listop. 18()9. \VXM.M. 1. c. II. 2r)2'. Moinaby w tern w-
(Izior pozorn Hprzcczno^r z powysz iharaktiTystyk. Innym je-

dnak l)yl Nowosilcow zawszo z piórom w rt;ku albo na ko-
*

yl

w obornoci Crsarza, innym za.4 w przyjacioUkicj pof^adani ...4.*-

aziza po wii-lu kieliszkach szampana. Ijfji i»ropoM Us fi/iM rjrtfmor-

dinnirfs (inn.s un Hen pubiic romtnr Htte nnherge — ni«H)«lroii»f>Ai\

któroj mu Cesarz ni*' m«>j?l «niijjo wyhat * ^y)-- to hyl wialnio

taki wybryk po pijanemu. I to «res«L| ni« . :ni\ o lala w\j:lko-

wej laski popsuy Nowosilcowa. utwiertixily w nun in\lnc wyobra-

enie o pownoci z«lol)\tej pozycyl.
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boffów senatorskiego Olimpu. Dobrze to wiadczy o poli-

tycznym zmyle rzekomych tych ))burzycieli«, ze ani prze-

ciw sobie ani te przeciw sprawie, któr podjli, nie chcieli

nieopatrznie wyzywa caej rzeszy tych wpodpór tronu«,

co stajc zwart falang, moga tak atwo zniweczy za-

czte dzieo. Roztropnie byo zrobi w falandze jeden lub

drugi wyom, zjednywajc dla zamierzonych reform i prze-

obrae niektórych wodzów potnej oligarchii, takich

zwaszcza, których pozycya i osobisty charakter wydaway
im si rkojmi, e »interes publiczny« zaway w tych

ludziach wicej od interesów kliki. Liczono na ambicy nie-

jednego z ))wielmoów«, w imi której mógby pokusi

si o przewodni rol w dziele przeobraenia Rosyi, tern

bardziej, e idealny nastrój ))przyjació« modego Cara po-

zostawi szerokie pole tym postronnym ambicyom^^ Za-

sad bowiem byo w ich gronie, zwaszcza w samym pocz-

tku, nie siga zgoa po adne odznaczenia, nie obudza za-

zdroci; poprzesta na monarszej przyjani, i t dwigni
wprowadza Rosy na tory odrodzenia; dziaa ile mono-
ci za kulisami, rzdzi i przeobraa, bez wycho-

dzenia na scen czy na proscenium. Taktyka tego rodzaju

wymagaa nietylko czstej stycznoci z oligarchami, któ-

rych spodziewano si zjedna dla zamierzonej akcyi; ró-

wnie potrzebne byo nieraz zetknicie z zatwardziaymi

zwolennikami starego porzdku rzeczy, jeli chodzio o

»wybadanie panujcego w owych koach nastroju«. Nowo-
silcow ju wówczas uchodzi za wirtuoza w sztuce »son-

dowania*, jemu te zwykle powierzano t delikatn mi-

sy. On wychyla si te najwicej na zewntrz poza ob-

rbem wTajnego Komitetuw, który by od pocztku publi-

czn tajemnic petersburskich salonów; on, ten niedawno

^podrzdny czynownik« — jak o nim z pasy mówili je-

neraowie — wystpi na pierwszy plan widowni, wyra-

niej moe od innych wspópracowników Cara, co znów
poniekd o tyle mniej razio, e ))oficyalnie« peni czynno-

ci sekretarza J. C. Moci^^
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Na zewntrz jednak d/wii^n sitj wyiej dopiero w pa-

dzierniku 1803, nnianowany atowarzyszem ministra Spra-

wiedliwoci*, podsekretarzem Stanu. W rzeczywistoci

za mia by ministrem pod firm Lopuchina, swojego

szefa. W nowej bowiem organizacyi rosyjskich ministe-

ryów, dokonanej przed rokiem, z czwórki przyjació jeden

tylko Koczubej zosta ministrem — co prawda. Spraw \Ve-

wntjtrznyrh - Strotranow i Czartoryski weszli do rzdu
jako podsekretarze Stanu, ntowarzyszo ministrów*. Ale-

ksandrowi chodzio o to, eby, ile monoci, nie drani
petersburskich salonów, a rzdy pastwa odda istotnie

w rcjce czterech przyjació. Taki by ostateczny rezultat

dwuletnich dziaa >Tajne<o Komitetu", w ten sposób on

w istocie chwyci ster rzdu; równoczenie ustay narady

przyjacielskieu:o kóka w sekretnym gabinecie cesarskim

—

Komitet przesta istnie.

Organizacya ministeryów / r. 1802 miaa uiworzy ka-

mie w(jLrielny zamierzonej relormy. W zasadzie by to,

bd co bd, wielki krok naprzód. Do tego czasu Hosya

nie znaa ministeryów w waciwem znaczeniu tego so-

wa. Hóne ga(jzie administracyi, skarbowoci i sdownic-

twa krzyoway si chaotycznie w dawnych »KolU»giach«,

które obok gównego swojeiro niedostatku, obok samej

zasady kollegialnoci, grzeszyy brakiem jakiegokolwiek

cisego odgraniczenia agend *'. Zasada kollegialnoci uchy-

laa odpowiedzialno najwyszych urzijdników, uatwiaa

niezmiernie techniktj tradycyjnych naduy; brak cilej-

8ze«^^o rozLTraniczenia w zakresie agend n>zmaitych Kol-

letriów, otwiera równie szerokie pole do wybujania wszel-

kich "nieprawidowoci, wpn)wadzajc nier.pisany chaos

do rozprószonych odnóg administracyi, do fmansów i do

wymiaru sprawiedliwoci. Nie samowola Cara gniotin n<}-

kany naduyciami naród, ale nieukrócona samowola or-

ganów monarszej wadzy; one wyzyskiway dla wasnych

interesów l chaotyczn, jedyn w swoim rodzaju, parco-

lacy^ Samodzierawia W tt^ni pooeniu pot<}n diwi-
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crni adu i uproszczenia administracyi moga istotnie

sta si nowa organizacja oddzielnych ministeryów*),

z odgraniczon sfer dziaania kadego ministeryum i ka-

dego wydziau, z osobist odpowiedzialnoci szefów

przed ministrami, ministrów przed Monarci. Moga ni
sta si, chocia wiele trudnoci byo do przeamania,

gdyby jej nie zwichnito skaeniem pierwotnego proje-

ktu, liczc si zbyt lkliwie z dawniejszemi urzdzenia-

*) Czem moga sta si organizacya ministeryów z r. 1802, to

mona najlepiej odczu z nieopisanego oburzenia, jakie ten krok o-

budzil na caej linii w szeregach subowej oligarchii. Po kilku la-

tach dopiero pogodzono si z t nowoci, w miar, jak si przeko-

nywano, e nie taki straszny dyabe, jak go maluj. Równoczenie
zreszt z organizacya ministeryów rozstrzygnito spraw atrybucyi

Senatu, która waya si przez pótora roku, od wstpienia Aleksan-

dra na tron; por. wyej str. 248, przyp. Senat by bowiem twierdz

subowej oligarchii, skupiajc w swojem gronie najwyszych dygni-

tarzy, takich, co zasiadali w rozmaitych KoUegiach, i takich, co ju
innym ustpili miejsca. Otwarta kwestya atrybucyi Senatu bya
w dwóch pierwszych latach rzdów Aleksandra — istn gr w ciu-

ciubabk. Na caej linii, i w koach oligarchii subowej, i w »Taj-

nym Komitecie* mówi si o przywróceniu i rozszerzeniu dawnych
praw Senatu; mówi si o tem jakby ojakiem panaceum na wszel-

kie niedostatki administracyi: Senat » przywrócony do dawnego bla-

sku«, ma by najskuteczniejsz tam przeciw »samowolic( autokraty-

cznej wadzy. Tylko jedna strona wyobraa sobie inaczej to wzmo-
cnienie atrybucyi Senatu, inaczej druga. Jedni d przez urzeczy-

wistnienie tego postulatu do legalnego utwierdzenia rzdów oligar-

chii, reprezentowanej w Senacie; Stroganow ma w perspektywie ja-

ki Senat przyszoci, idealny, odrodzony szeregiem nowych nomi-

nacyi, które, bd co bd, zale od Cesarza. Taki Senat, stojc

pomidzy tronem a administracy pastwa, miaby sta si orga-

nem skutecznej kontroli, narzdziem do wykorzenienia naduy,
stra obowizujcych — a raczej majcych obowizywa
w przyszoci — ustaw; w takim Senacie spodziewa si nawet sam
Aleksander, i on i jego przyjaciele, ujrze kiedy zawizek »jakiej

Izby Wyszej «. Tymczasem zdaj sobie jasno spraw z rzeczywistej

wartoci ówczesnego Senatu i nie wiedz, co waciwie po-

cz z t instytucy czy k orporacy
,
jaki zakres dziaania

jej przeznaczy. To najlepsza ilustracya pooenia. Co do Nowosil-
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mi i ze wzgldami osobistymi; ^'dyby nic flkrrjwiono za-

sady cisei^o odgraniczenia wydziaów liczneini w prak-

tyce odstpstwami. Karyera Nowosilcowa starczy za ilu-

stracyQ tych róiiorodnyci odstpstw od naczelnej zajady

nowej^^o urzdzenia. On np. poczy od razu z waciwem

cowa, on owiadczy sir w referacir z f) smrpnia 1801 przrcjuko ro«-

Hzorzeniu atrybucyi Senatu IjKmpereur, en /eiir donunnt deu ilroiU

considerables, pourrait hien ne Her les brn de manit^rf t/u'tt tte jtonr-

rni plus ex^cuer ce (/uil se irroposai en fnveur de In nation. trou-

vaut dftns l'i(jnoranre de ces geus la dps entraues qui jjourrfiit-nt n-

uoir dfs effeU irds dangereHX et une lutte touymrs fcheusc eutre te

Satwerain et des autoritds in/^rieures. Toutes ces consltratums me-
naient M. Novoss-illsoff d conclure (juon deuni se horner < ntettre U
l)Ouvoir judiciftire entre les mnitts r/u Sta, et de mnnit''re f/H'ii

l'exerce nvec oute la plrnitude possihle... I*n;kny zaiste warunek pe-
nienia tyci funkcyi: liynotauce de ces yeus ló. Innunii sowy da
tt-j potnej korporacyi nieograniczon, najwysz wtadz(> "sdow,
zoy w jej r<ic<» ostateczn decyzyc o mieniu prywatnyci 08«»b, i

takim tustym kskiem okupi spokój, zaspokoi inm- apetyty sena-

torskiej falangi. W kadym razie, whlzimy tu wymowny wyras
przewiadczenia, e Senat — to co nietykalnego; mona refor-

mowa Uosyr, albo nie reformowa, mona w.szystko prxewn>ci,
ale Senat musi pozosta, tylko trzeba wymy-ih vo • ' - '- ^o,

eby by, ile monoci, jak najmniej szkodbw.i i n
^

li-

sty tucy. Nio bez przyczyny te ju na posiedzeniu Tajnego Komite-

tu z 6 maja 1802 poruszono ide rozpnSszenia Senatu po róinych
miastach Cesarstwa; ro/bicie tej korporacyi byo pt»/niej myl pne-
woilni konstytucyjnych plamiw Aleksandra .ob. tonj I. str. 24ó), któ-

rych opracowaniem, na jego rozkaz, zaj siq Nowoitileow w r. 1818.

Nie darmo zatem w nomenklaturze projektów Spcraóskiego (180H —
1811) Senat nazywa si wprost sosotvje t. j. »8tan«. »waratwa
spoeczna*. Uya to rz«czywicie osobna warstwa spoteiisna. odr^
bna od rodowej arystokracyi, choó b ni switana i loiJiamoAc li-

cznych czonków i rozlicznymi wt^ztami intereiiu, o<lr<;bna niwnii^i

od jeneralieyi, cho jpszcze Aci^lej w poilohny Nposob i ni iMpo-
ona, sowem: zorganizowana oligarchia subo w a. Utu-

peniaa li ta warstwa, wedug litery prawa, z ceH.irski«*j nomina-

oyi; w rzeczywisto.ci jtMlnak Cesars tniuwulony b)l prmy nomina-

cyi senatorów liczy si bardzo z opinia ' ' ' y Senat mia
nawet loLjalnu" subie pr/yinaiii* prawo ki , ^ ii jegu bjlby

podobno taki sam, jak s lachowaniom C4?!iarski«'j nominacji.
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kierownictwem ministerstwa Sprawiedliwoci: kuratory

petersburskiego okrgu naukowego, prezydentur Akade-

mii Nauk, udzia w czynnociach komisyi kodyfikacyjnej,

i mnóstwo wosobnych porucze«, wród których po dwa-

kro (1805 i 1806) mia sobie powierzone wane misye

dyplomatyczne, do Anglii i do Parya i^. Homme a tout

faire, by obok innych funkcyi i »szkó dozorc*; »basem

w orkiestrze* nie by, cho scena a zwaszcza balet, to

otcha, w której zawsze tono duo energii Nowosil-

cowa.

Rosnc w znaczenie, w aski, .z caej czwórki Nowo-

silcow w tych latach zaywa najwikszego zaufania Mo-

narchy i nikt podobno nie dorównywa mu wpywem.
Równoczenie za coraz bardziej cieniay si osobiste

stosunki midzy czterema doradcami Cesarza, zwaszcza

Nowosilcowa z ks. Adamem; misye dyplomatyczne Nowo-

silcowa miay wanie za to t sytuacy europejsk, w któ-

rej Czartoryski sterowa ku odbudowaniu Polski, w unii

dynastycznej z Cesarstwem ^^.

Skoczyo si to wszystko po bitwie austerlickiej. Nie-

powodzenia wojny r. 1805 wyadoway tyle tumionej da-

wno zawici i zaciekoci, e Cesarz nie móg obej si

bez koza ofiarnego albo raczej kozów ofiarnych. Z rz-

dzcej czwórki jeden Koczubej tylko pozosta w ministe-

ryum a do tylyckiego pokoju; zawsze ostrony, i da-

wniej nie zwizany tak cile z tryumwiratem Nowosil-

cowa, zaszanowa swoj pozycy w tym kataklizmie przy-

jacielskiego grona i utrzyma si na widowni, nie scho-

dzc z niej i póniej, po zoeniu ministeryalnej teki. Try-

jumwirat wposzed w odstawk*. Rozczarowanie zaprowa-

dzio Pawa Stroganowa, cho nigdy nie by wojskowym,

w szeregi czynnej armii; szuka mierci. Czartoryski za-

chowa miejsce w Senacie i kuratory wilesk. Nowosil-

cow zatrzyma na razie miejsce prezesa Akademii i ró-

wnoczenia zosta »Senatorem« po dymisyi ze stanowiska

wiceministra. O ile mona sdzi, z wielk godnoci zna-
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laz si(j w tym momencie, w najpoprawniejszej solidarno-

ci z ludmi, z którymi i^o wizaa wspólno zanad i d-
e. Wedu^ wasnych sów: ©obstawa przy dymisyl, cho
Cesarz nie chcia go puci*, i tylko pod tym warunkiem
przyjfj miejsce w Senacie, jeeli Czartoryski tam pozo-

stanie ^.

Czy tylko wierno zasadom kierowaa nim w tym

momencie — czy moe w swoje rachuby wci:ra widoki

nowego zwrotu, który mógby rozjani<i zgas gwiazdg

tryumwiratu?

To pewne, e nie mia wiele do stracenia. Po kampa-

nii morawskiej, usun si z widoku, byo zapewne wy-

maganiem osobistej godnoci — i dobr polityk w da-

nej chwili. Stroganow, gdyby chcia siej utrzyma, móg
pozosta na placu, jak Koczubej pozosta; nie darmo by
Stroganowem. Grzechy modziecze nawróconej owieczki

znalazyby pobaanie w petersburskich salonach : jemu
darowanoby nawet i radykalizm w kwestyi wociaskiej,
jeliby siej nawróci. Co innego z Nowosilcowem. Un em-

ploye subaltcrnc quo VamUie da Comte Paul Strofjanoi'

ava it vlevó ji(squ'd cclle de rEmpereur — nizki czyno-

wnik, co naL'^le wzniós si na niedosttjpn wysoko i po-

szed z miejsca odrt^bnymi torami, odbi s\ w zalepie-

niu od caej oligarchii, spiskowa z Czartoryskim, podn .-

do wicjtokradzk na fundamenta owej wityni, gdzie

spoczywao > palladium Kosyi«, dzieo Piotrowe, utwier

dzone przez Katarzyncj — taki » burzyciel* napróno szu-

kaby aski przed obliczem pot^jnoj oligarchii, zawsze je-

szcze o los swój zaniepokojonej. Przeciw niemu wyado-
wa si(} najwcieklejszy gniew mciwej, zapnmi(;taej zo-

ci. Czartoryskiego » polsko* bya pi<} Achillesow ca-

ego przyjacielskiego grona; nic dziwnego, e na t«j ^ab
pozycyj; rzdzcej czwórki skierowa s\q gówny atak.

Nowosilcow jeilnake ciijn na siebie najwit^coj osobi-

stej zawici i zawzitoci. Le yriind hommi\ lv grand mi-

niatrc, Ic yenic a loulc sance — to przezwiska, którt*mi
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^o zaszczycano, nim mu powina si noga — »dziwna

rzecz — powtarzano — e nie dosta dotychczas naczel-

nej komendy w armii !« ^K O nim to przedewszystkiem

myla stary Woroncow, piszc zjadliw ocen przyjació

Aleksandra. »Samoluby, zarozumialcy, oni mieli si za co
lepszego od samego wielkiego twórcy rosyjskiego Impe-

rium. Ci panowie jli si przeobraenia Rosyi, istne ma-

szyny do wyrobu nowych urzdze — machines a regle-

mens — a dziaali z popiechem, który równa si tylko

ich ignorancyi i lekkomylnoci. Ich pomysy, to niedoj-

rzae pody jaowej wyobrani i nieprzetrawionej lektury:

eksperymenta, których dokonywali na biednej Rosyi, nie-

pomni, e co uchodzi w fizyce i w chemii, to zgubne

w jurysprudencyi, w administracyi i w ekonomii; tam nie

wolno sobie pozwala eksperymentów«. .. ^^ Woroncow

by rosyjskim ambasadorem w Anglii; pod jego okiem

oddawa si Nowosilcow chemii i fizykalnym studyom.

II.

Nowosilcow upad z honorem, a upadkiem t o sobie

zdoby, co wówczas miao dla niego najwiksz podobno

warto: serdeczn przyja, spotgowany szacunek Czar-

toryskiego i Stroganowa. Upad jako wybitny przedstawi-

ciel jednolitego programu, w wewntrznej i zewntrznej

polityce Imperium. Nie kwestya polska przywioda go do

upadku; bd co bd jednak, do zasadniczych punktów

tego programu wchodzio odbudowanie Polski. Nie by to

wcale sentymentalizm; tryjumwirat widzia ywotny inte-

res Rosyi w spenieniu planów ks. Adama, aby uprzedzi

Napoleona i wyrwa mu z rki atut, który w dalszej grze

móg sta si niebezpiecznym, gronym dla Rosyi ^^

Nie byo wówczas najmniejszych pokus, któreby mo-

gy pocign Nowosilcowa do przeciwnego obozu, choby
nawet oligarchowie chcieli zbudowa mu zote mosty, na

co si zreszt wcale nie zanosio. Upadli bowiem jedynie
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ludzie, otaczajcy d(jtd Cesarza — nikt nio dostrzeli re-

akcyi przeciw zasadom reform, w imi<5 któryci dziaali.

Nawet ze stanowiska najmarniejszej^o oportunizmu byby
dla »Senatora« najj^orszy interes: szuka porozumienia

z tymi elementami, które sprzysicjt^y siej przeciw niemu
i jei^o przyjacioom. Mona byo si udzi, e zote cza*<y

subowej olij^archii maj sig ku schykowi...

))Aleksander rodzi si w Kosyi i nit^dy dotd z niej

nie wyjeda, by na wskro przesiknity rosyjsk at-

mosfer samodzierawia, a lubi wolnoM jako pontny
przedmiot umysowej rozrywki. O tyle by to istotnie

russkoj czc^owiek: w jej^o yach razem z krwi kryo
przywizanie do wadzy— nlaMoUilije— miarkowane jedy-

nie lenistwem i ociao>ci(f. Z takim wspóczesnym s-
dem bystrego Rosyanina schodzi si dziwnie opinia Czar-

toryskiego: »Cesarz lubi zewntrzne formy w o 1 n oc i, jak

lubi si widowiska — len specaclea ; podobay mu si
wszelkie pozory swobody i dogadzay jego osobistej pró-

noci; po za to pozory jednak i zewntrzne formy, nie

sigay intencye Aleksandra, nie pragn ich urzeczywi-

stnienia; sowem, najchtniej byby wszystkim da wol-

no, ale pod tym jednym warunkiem, eby wszyscy o-

choczo speniali j o go wol«...-*. Jedno niedostrzeone

w tej dziwnie, zgodnej, misternej charakterystyce Aleksan-

dra — moe niedopowiedziane. Ten warunek, za cen
którego gotów by wszystkich obdarzy swobodami, sam

by zaleny od drugiego waru n k u. Car potrzebowa swo-

body ruchów, a musia dzieli si wadz — wedug sów
Uumiancowa—z potg » petersburskich salonów*; pragn
zerwa te pta, ujrze si samowadc w rzeczywistem

znaczeniu '^ Pod tym k.jtem widzenia, i spektakl, w kt<V-

rym si kocha, przybiera powan posta, pr/osla)e by
czcz rozrywk; bengalski ogie liberalnych zachcianek

mia olni luirop a w Ilosyi — pore moc «)ligarchii,

»petersburskich salonowo, mia cara-niewolmkn przeobra-

Smolka, t 11. 17
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zi W monarch, w niezalenego wadc. Grand prix za

spektakl — to wadza, nie jej cie: wadza strojna w po-

zory liberalnych urzdze.
Duo uporu i wielki brak odwagi — to dwa znamienne

rysy jego charakteru. Liczne kolizye tych psychicznych

czynników koczyy si najczciej wewntrznym kom-

promisem: rzuca na pastw rozjtrzonej opinii osob lub

osoby, aby ratowa — nie rzecz, lecz jej pozory, ocali

spektakl. Chtnie pozby si zatem znienawidzonych do-

radców, którzy cigali na niego tyle niechci w najbli-

szem otoczeniu, najbliszem a wic najniebezpieczniejszemu

Usun bezporednie przyczyny niezadowolenia, i sam ró-

wnie swobodniej odetchn, bo ju sobie uprzykrzy nie-

wygodnych przyjació; im nie wystarcza spektakl z ben-

galskimi ogniami liberalnych zamysów, zachciao im si
rzeczywistoci. Dowiadczenie wskazao inn drog Ale-

ksandrowi. Za reysera spektaklu wzi sobie Speraskie-

go. Zdolny, elaznej pracy popowicz, seminarzysta, bez

zwizków i stosunków — to nie Stroganow, nie Czarto-

ryski; w najgorszym razie mona nie robi z nim cere-

monii; lepszy w ostatecznoci materya na hekatomb, dla

przebagania zagniewanych póbogów*).

*) Zapiski Stroganowa (ogoszone wieo w publikacyi W. Ks.

Mikoaja Michaowicza: Le C-te Paul Stroganow) zawieraj sporo no-

wych przyczynków do kwestyi zalenoci Aleksandra I od peters-

burskiej oligarchii subowej, jakkolwiek odnosz si do epoki, w któ-

rej nilody monarcha objawia nierównie mniej lkliwoci, ni póniej..

Mona istotnie stwierdzi, e sia wrae, jakie odniós przy wst-
pieniu na tron, potgowaa si w miar oddalenia od tego momentu.
Lkliwoó Aleksandra zarysowuje si jednak w zapiskach Strogano-

wa wyranie przy kadej kwestyi, zwaszcza osobistej natury, gdy
chodzio o natychmiastow decyzy; odwany by jedynie w dysku-

syach teoretycznych, o przedmiotach lub planach, których urzeczy-

wistnienie stao w dalekiej perspektywie. Charakterystyczn cech
tej lkliwoci byo ogldanie si na opini oligarchii subowej przy

kadej nominacyi na jak wysz posad (malheureusemen pas
assez connu du puhlic); strachem przejmowa go wybór, który sam
uwaa za najodpowiedniejszy, gdy ba si nim dotkn innych, ponie-
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Przez cztery lata, za ery SperaHkiego, pooenie No-

wosilcowa pogorszao siej z dnia na dzie. Mo«» myla, e
ta niedutra, przelotna zapewne dyeta, przy dwóch, trzech

tylko daniach z ruhlodajnej zastawy posad, pozwoli mu
spokojnie przeczeka niedobr chwil<3, a odwróci si
szczcie i powoa ^o znowu do minionej wietnoci;
wszak Aleksander zawsze tym samym by oliberaem*,

jak w miodowych miesicach nTajnei:o Komitetu^ '•. Nie-

wa>.do tej posady ro.-icili sobii* pn'l«*nsyc. ('iokaw ilusirac}.} i- . i

stanowia dyskusya na posodzeniu Tajnego Komitetu 21 r .%

1802. Aleksy Kurakin obrazi si. e Cesarz powolaf do ówczesnej

liady Pastwa nio jego ale Kumiuncowa i dal to Aleksandrowi uczu
w prywatnym lici*-. // ttous moutra la lettre et ttous dii... tfHil

Cioyait f/it'uue place au Conseil ne pourai fiire que leffft ih la eon-

flance, et (/ue, jmr coun/t/uetit, personue nr pouvait Stre en prilension

de ne point y etre, pttisffue la conHunce est une chose t/ui ne sfi com-

mnnde point... Jest wifjc w tom porednio wyznanie, e w razie

ol)sa(izonia jakiej innej posady, taka pretensya miaaby uzasadnienie.

Nie darmo te (9 listopada 1803) przyjaciele uspokajali Cesarsa, /e

nie naley przywizywar wagi do rzekomego niezadowolenia, tfHe

les foyers dit m/rontentetnpnt Haient dans les cote-riejt de la rille de

PitersU<nMjj, tjur c Hait la t/ue se foryeaient toHS les coinmrnjrg t/ui

donnaient le m^contentement apimrent qni existaH, maig qHe dam*

len provinces c'iUiii tout le contraire. et comme es foytrs (ftaient

pc^rmi len personnes t/ui npprorhaient le plus pres de I Kmittrtur,

nou8 y /tmes tmehiucs nllu.sions, le plus ley^rement posaible, mai
qui ne furent pas perdues, je erois... Moe to sam Strogunow uspo-

kaja Cesarza zapownieniem, e »prowinoye« s zadowolone, a tylko

w retorsburgu wre; wirlka naiwno.4ó, jakby Aleksandrowi tak bar-

dzo chod/.ilo o usposobionio prowincyi, kiedy on wa.4nio l«;kal «i

Petersburga i tjlko I*etersburga. To te posie<lzen:e. na którem odby-

waa si Ul dyskusya, byo ostatniem zebraniem 'Tajnego Komitetu«.

F^oprzodnio nioraz toczya sio dyskusya o pet. * '
'

^ >,

o wanoin stanowisku potorsbursku'go wojennego ^'. .»•

cano uwagi; na jakie »zblieine si nu<lxy Paninem a ZubowyiuM.

które byo szczególnym przedmiot«»in obserwacyi orgariów lajnej po-

licyi i t. p. Ob. zwas/.cza zapinki Slroganowa 1. c. II. 8? "" " " ' "•.

123, 127, 132. IM). Alcksan«ler mia w ogtde »usintw^ o.,
.
jo

na niejedn propozycy przyjació: Cwl vrai. mai* tromta mot de%

gens... Hkoócty na tem, e inalaa jednego Arakcitjewa
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bawem jednak spady mu z oczów uski. By dla Cesarza

niewygodnym meblem; w miar jak przeciw nowemu ))se-

natorowia nasilaa si spotgowana moc nienawici wród
senatorskiej falangi, Aleksander chcia coraz bardziej usu-

n ))przyjaciela« z atmosfery stoecznych salonów. Ka-
dego enowaa wiea pami cisych stosunków z No-

wosilcowem — có dopiero Samowadc wszej Rosyi;

psua mu niepotrzebnie drugi akt »widowiska«, w uka-

dzie Speraskiego, w którym nie byo roli dla »wszech-

stronnego geniuszu«. Obaj podobno, Cesarz i Nowosilcow,

nie przypuszczali w r. 1806, e przeciw ustpujcemu wi-

ce-ministrowi wybuchnie z tak ywioow si nienawi
oligarchii. Napróno usuwa si z widoku nieprzyjacioom,

bawi w Krymie, w Odessie, w Tulczynie, w rezydencyi

synnej Greczynki, uroczej, modej wdowy po Szczsnym
Potockim. W r. 1808 Cesarz ofiarowa mu przez Spera-

skiego bezterminowy urlop*). Nowosilcow nie chcia zro-

) Nowosilcow, bdc w jesieni 1808 na urlopie w Odessie, na-

pisa do Cesarza, proszc o dwumiesiczne przeduenie urlopu. Moe
to by balon d^essai. Cesarz otrzyma ten list w Weimarze, w dro-

dze na zjazd erfurcki, i poleci Speraskiemu, avec humeur, zawia-

domi Nowosilcowa, e ma urlop bezterminowy — qu'il me donn
un conge illhnite, hezsrocsno — pisze Nowosilcow. Speraski spe-

ni to polecenie dopiero po powrocie do Petersburga, tymczasem No-
wosilcow wyjecha z Odessy, nie doszo go wic zowrogie pismo

Speraskiego (?), a wskutek tego Senator, urlopowany bez terminu,

znalaz si z pocztkiem grudnia w Petersburgu, o niczem nie wie-

dzc (?). Wiadomoci te zaczerpnite z listu do Czartoryskiego, pisa-

nego w cztery dni po przyjedzie do Petersburga? grudnia (st. st.) 1808

lArch. Czart. Nr. 5417): Mon arrivee ici a produit pendant quelque

emps sensaion. On est fort intrigue de savoir ce que je viens faire,

si je reste ou non, et si je reprendrai du credit, car tout cela leur

est fort necessaire de savoir, c'est d'apres cela qu'ils regleraient leur

conduite . . . Tai demande a Speransky, s'il n'a pas pu penetrer, quelle

etait la cause de cette humeur, ii m'a dit quHl n'a pas pu rien com-
prendre. Je me propose donc, a ma premier sortie (niedyspozycya—
prawdopodobnie udana — zatrzymaa go w domu) de m'expUuer
avec VEmpereur . . . Je dois vous dire, et ce n'est pas surement d m,a
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zumie, nic dawa za wycran; wroni du l'eliT8burcra

i potrafi na razie odwróci t^rorn druz^^occej nu*aMki.

»Nio mót^ rozpozna smak u « w postpowaniu zauMdko-

wego monarchy; udzi sig nadzi€»jami, e soce znów za

fareur que je le dois, r/iie liejmis qtte je hu*ji arrive, ma maiMon m#
se de/iempi jnia. Parmi les peraonnea qui out den logen aii premier

rany. crtai inmi Zfiradovskff (piTwszy roHyjnUi niiniHtor OAwialy

1802, na.stjpniu prezes (lep;irt;iinentu ustaw w liadzio pastwa, por.

wyej str. 110) qui eai venH le premier, ettsuitt le P-ce I^puchin

(minister Sprawiedliwoci, przy którym Nowosilcow by I towarzynicm
ministra, nastpnie prezydent Harly pastwal, fiolotthgoff {•k > «

t. j. podskarbi ('esarstwa), Toursoukeff, les Srnntenra et U ,.:..- ir9

qui etnit rLs nombretu:. Nowosilcow sam nie tumaczy sobie tyeh

wizyt na swojfj korzy; chciano go »wy8ondowa«. jak on ni<

Hordowa, w rzasach Tajnego Komitetu. Bezterminowy urlop N«»\vo-

sileowa nie by sekretem; wszystkich intryj^owal widoczni** len zu-

chway »wielmoa«, kt^')ry nie chcia ustpi z placu; intrygowa
tern wicej, im blisza w I*etersburgu bywaa nieraz droga z brzegu

tarpejskiej skay na Kapitol. Dwa tyi^odnie trwaa taka nudzca
niepewno. wiadczy o lem list Nowosilcowa z 13. 2ó grudnia 1808,

niezmiernie ciekawy wyraz jegd ówczesnych pretensyi, w stosunku

do Aleksandra: Si on doi juyer par ott ce qt*i m'arrive, ii fant

croire (fue nous sommes /ort mai sur les ahlettes de 1'Kmitereur. Dt"

puis (fMe je suis arriri', je ne suis pas encore sort\, e criKitdattt. ii

wVi pas non seulniteu peustf a s'informer de la raisoH, mais, m^me
a la letre He je lui ai rrit, ii y a denx jours, jtour /ni demander
une enrevHe, ii n'a pas eticore daiijnr me rcjMudre . . . (idy by te pio-

wa nie stay w wasnorcznym licie N. do Czarloryskngo, \
'

tak doskonale zna jego stosunek do Cesarza, atwo inogbN kt

sj|dzi Nowosilcowa o niesmaczn przechwak; wida jednak, w ja-

kiem wietle patrzy na swój osobisty stosunek do Ali*ksandra. mimo
wisz;|C«'j nieaski, kt<")r uwa/.a mo/.e za toticyaln.p ni''ask. W clt»ry

dni potem otr/ymal wreszcie listown odpowied ('e<«arzu, i Itanal-

nein wyjanieniem, >.e spodziewa si tym bcstorminowym urlopnn

sprawi przyjemno Nowosilcowowl. . Que pour crta q»tf

pliraiion qut je lui demaiulais. ii la croyai iiutile, part

gin qHe UOMs mtnec rrndn comple de crlle q%t'il n eu ••<

(Czartoryski) et qH'il ue f>oui'ait qHe me rrpt^ter la mfme ckoMt

Cee letre ent tr^s hien t^erite, mais ii m r^gur nne »almttyoHd»0 «#

sentimens r/iir je ne suis pas asse^ kabile itour drrhtffr r .\rch.

Czart. rps. Nr f)H7).
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wieci, rychlej czy póniejsi Nie udzili si przyjaciele

i z iluzyi go wyleczyli; przekonali Nowosilcowa, e nic

mu nie zostaje, jak znikn z petersburskiej widowni.

W lecie 1810 Senator poegna si na dobre z prospektami

stolicy i pody, na Tulczyn, rzemiennym dyszlem, do

Wiednia. Wygnanie weselsze nili w Permie lub w Ni-

nym Nowogrodzie; smutne, bo bez widoków rychego

koca i co szczególnie przykre — bez aowaja^ bez se-

natorskiej pacy, cho ze Senatu nie wykrelono Nowo-

silcowa -^.

Czartoryski by w Petersburgu przed wyjazdem No-

wosilcowa; on równie uwaa ten wyjazd za rzecz nieu-

niknion. Ju w listopadzie 1809 pisa o tem do Stroga-

nowa. Donosi, e sam dozna najlepszego przyjcia, u Ce-

sarza i wszdzie; z Cesarzem mia konferency o kwestyi

polskiej 2^. »Tylko nad gow jednego Nowosilcowa sro
si cigle burze; widocznie zawzito si na niego i to bez

adnej racyi, bo zachowuje si z nadzwyczajnem umiarko-

waniem i nie daje powodu do tych napaci. Chyba e mu
podsun jaki papier do podpisania, to czasem jakie aj-

dactwo, które chc w takim akcie przemyci, wyprowadzi

go wreszcie z równowagi... Chciabym, eby go tu ju
nie byo; niech jedzie, niech podróuje, bo tutaj, co tylko

zrobi, zawsze co bdzie do zarzucenia; z dnia na dzie
bdzie gorzej... lkam si jakiej historyi, jeli std nie

wyjedzie*. Nowosilcow da w kadym razie dowód nie

maej wytrwaoci, jeeli w sytuacyi, jak ten list maluje,

jeszcze pó roku zwleka z wyjazdem. W Rosyi atwiej

czasami wyjecha — mimo paszportów — ni powróci...

»Dla poprawienia zdrowia przeniós si do Wiednia,

gdzie podczas trzyletniego pobytu popad w pijastwo* —
priedawasia kriepkim napitkawi — tyle o wiedeskiej

epoce podaje rosyjski biograf Nowosilcowa, który czerpa

ze róde urzdowych i z rozmaitych nieznanych mate-

ryaów 30. S listy Nowosilcowa z Wiednia, do Czartory-

skiego i Stroganowa. Niepodobna z nich stwierdzi szcze-
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p^óu o kriepkiri nainikaili^ tylf jednak wida lam me-

lancholii, rozczarowania, e w adnyrn razi** nie osabiaj
wiarytcodnoci tej wei-syi. Moe w dwóch ci<}kich latach

nad modrym Dunajem, zacz si, moe wzmóg »i<j, ten

na<')^, który w parfj lat potem, w Warszawie, wycisn
tak silne pit^tno na postaci Nowosilcowa i monstrualne

przybra rozmiary. W r. 1820 osobisty przyjaciel, konnul

Schmidt, z obowizku btjdzie donosi do Berlina: le^rr

Senateur von Nowossiltzoff is drn sarken firrdfiken er-

gchcn un<i, wie ich (jlauhr, in tlrr (iun^i ,seine.s Monarchen

yetiunken. . .^K To przedwczesna a niesprawdzona zapo-

wied nowej katastrofy, po kilku latach jasnepo soca
przywróconej aski.

Bezdenna, beznadziejna bya nieaska wiedeskich lat

Senatora. Trudno zda sobie spraw, co moro go pogr-

y w tak przepacistych urbiach upadku i zapomnienia.

Nie strcia go w przepa opinia >niemoralnoci« — roz-

gaszana zapewne nie tylko przez Lanu:erona, opinia, któ-

rej pociski odpiera mnie Pawe Stroiranow, oburzajc

si na »ohydne, perlidy nacechowane oszczerstwa « *.

Choby wreszcie kuzyna zalepiaa przyja i niezachwiana

wiara w charakter Nowosilcowa, »Lrrzechy« czy »uchybie-

nia« tego rodzaju nie mog/y chyba umotywowa tak sro-

giej kary na gruncie petersburskim. Jl a le malheur (fUre

^loigne avec ous len caraceres de Iu disyrAce de Voire

MajrstS — pisa Stroganow w marcu 1812; wówczas ko-

czy si niemal drugi rok wiedeskiego wyunania. Je le

sdis, unr mttnicrr dr roir pen conforme (mx circohsiah-

ces lui a miUie pcid'('trc cete di^yrdce.,. 'Vo wyrana
aluzya do motywów politycznej natury; Stroganow nie

wchodzi wcale w ocen »poirldów« pr/yjaciela, od piciu

lat JU onierz, odzwyczajony dawin* od ras^utittHJa

w stylu dawnych dyskusyi »Tajnego Komitetu*. Nio waha

si jednak dotkn tych wspólnych rcminiscencyi, ilmiao

rzuca je w oczy Aleksandrowi: Main, ni fen apprUe ó

Yona mhnr, ii nrait /wrs le settl cottintble, el inturUini,
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U es le senl puni, et d'une facon si flagrane . . . Wydale-

nie Nowosilcowa nie byo publicznie motywowane; Sa-

mowadca nie potrzebowa tumaczy si przed nikim

z takich aktów monarszej woli. Wolno byo kademu do-

myla si motywów. Stroganow mia odwag wyrazi

przekonanie, e Nowosilcow odbywa t pokut za takie

same *winy«, które i on popeni, i Koczubej i ks. Adam—
a ohydne potwarze — des calomnies aussi perfides que

deesables — to tylko pretekst do upozorowania ciosu,

który na oszczercy cignli.

Tak podobno byo te rzeczywicie; Senator na wy-

gnaniu mao std mia pociechy, zdruzgotany nieask...

Dwór bizantyski wyksztaci wielk subtelno w roz-

poznawaniu licznych, rónorodnych odcieni tego »nie-

szczcia*. Bywa ból ostry, grony, z niechybn niemal

katastrof w perspektywie — a przecie nieraz przecho-

dzi, mija bez ladu; bywaj tpe, chroniczne bole, ago-

dniejsze ale nieuleczalne. Na to zanosio si wanie w wie-

deskiej nieasce Nowosilcowa; najmniej nadziei wydoby
si z przepaci, jeli brak wszelkich punktów zaczepienia.

Jedno zostaje, szara rezygnacya*). Tak i po 18 latach, gdy

*) Widoczne to, e w samych pocztkach pobytu w Wiedniu,

ani sajn Nowosilcow nie zdawa sobie sprawy z rozmiarów nieaski,

która na niego spada, ani te jego przyjacieie. Przed wyjazdem N.

z Feterburga, wyobraano sobie widocznie, e pobdzie jaki czas

za granic, tymczasem za rozbroi si w jego nieobecnoci zawzi-

to nieprzyjació, zmieni si ludzie, stojcy na widowni, i «dobro-

wolny wygnaniec« bdzie móg powróci do Petersburga. Tak to

niezawodnie wyobraa sobie Czartoryski, gdy pisa do Stroganowa:

(Jiiil s'en aille voyager, car ici, uoi uHl fasse, on lui trouvera des

iorts... Tak t rzecz pojmowa bez wtpienia zrazu i sam Nowosil-

cow, jeeli we dwa tygodnie po przyjedzie do Wiednia projektowa

na przysz wiosn wycieczk do Tulczyna (Now. do Czart. 29 sier-

pnia 1810; Arch. Czart. rps. Nr 5447). Póniej dopiero zoryentowa

si. e nie moe myle o przekroczeniu rosyjskiej granicy, e musi

siedzie w Wiedniu. Widomym znakiem caego ogromu nieaski

itao si wstrzymanie pensyi. Niepodobna przypuci, eby Nowosil-

cow przez jak.<5 wielkopask niedbao czy te wygórowan am-
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Senator dosiga bdzie siedemdzicMitki i znouu przed

nim stanie widmo nieaski, Bajkow zapisze w swoim
dzienniku: Llmtniliutioti ilu St-natcHr eni d son camble et

U a bean He retranclur dutt^ sn pliilosojfhic, non attiliule

est p4nible ...^^. Vo 18 latach odzywa si w pamici No-

wosilcowa — posmak wiedeskich czasów. W Wiedniu
wesoo; wesoo, jak dla koy-o. On mia przecie potrzeby

mia dawne nawykmcnia z paacu Slro^anowych, rozwi-

bicy zaniecha ro/j.isrii"niji icj kwrstyi i ^.oby przez pólt n

nie postara si»; o usunicia »niei)orozijmu»ni.'i«, jak to uc/'_ j-

pit>ro w r. 1813, koalajc o wypat zalegoci. Jenzczo przód ftamein

pozwoleniem powrotu do Hosyi, pisa zn-zygnowany: Je ffMi« non
8eulptnf'n urffliffi^, mnis cutierenteui ouhlir... Si jf dois rtre hirrs tle

moti pfiifs, vous derez le savoir toM comme moi que jf u ai r/uf IAh-

riche pour out potnye: j>our tnoi c'es le hout du moude . . . Tnnt qu9

VKmpereur m'enviiiage comme son ennemi i)ersotitiel, je ne puia rejder

a Petershourtj
, c'esi uue chose nssec clnire... iNow. do Czart 17 maja

1812). Ostatnie sowa )ar(lzo ciekawe i charakterystyczne. Nowosil-

cow nie usysza bezwarunkowo tego zarzutu (e jest osobistym nie*

przyjacielem Cesarza) z ust samego Monarchy, przed wyjazdem z *«»-

tersburga. l*raw(Ioi)odobiiie doniesiono mu do Wieilnia o takiem

wyra/.eniu Aleksandra, kiedy dawano mu do poznanui. e nie ma
po co do Itosyi powraca. Byo to za typowe wyraenie Cesurma,

jeeli chcia si kogo pozby, a nie mia dostatecznego upozorowa-

nia takiej nieiMDOtywowanej >nielaski<. To zamykao kademu usta;

nikt nie móg tialej naprzykrza sit; probi| o przywr*" «•'»>•• aski;

pod zasoni takiej osobistej opinii Cesarza mona byo . . i si«j

niewiedzie czego; kady uchyl)iby ('esarzowi, jeiliby go pomawia!

o lekk(»my.'ilny s;|d w podobnym przednuocie. w opinii
"

<i.

którego sam tak dugo zaszczyca przyja/.nui. a na kt*. .

.

:>y

zawiód si bolenie. Tak samo przecie wyraa sii; A'. T
o Speraskim. gdy go wysa kibitk do Niiniego. I monaby nawrl

my.Al»'(5, e mówi z przekonaina, gdyby
i

'a
ktatnu. Hy przypadkowy wiadek po- "< • .».. ^w ^ .\ . ^ .,;»-

drem, a szczegóy podpatrzonego .\ % wszelk pe-

wnoci, e .Mi*ksander wiadomie udawa to przekonanie o m^
przyja-^.ni* dugol«'tmei^o ulubieca. Tak tei praw •• nk»

wierzy zgoa w • nie przyj a>.i'M \,... •
.i .•• . • ««, t«,r.j

• dyskretnie-, *w zaur.iniu«. aby u| - ^'O

czowieka
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nite w cigu siedmiu tustych lat, gdy w przedpokojach wice-

ministra sprawiedliwoci roi si tum suplikantów. Magi-

ster elegantiarum na petersburskim smaku tskni do atmo-

sfery dystyngwowanych salonów; filozof, byby poprzesta

i na wiedeskim typie, gdyby przed ruskim senatorem

»w odstawce* stay otworem paace austryackiej arysto-

kracyi i kó dyplomatycznych... Dziki stosunkom z ksi-

ciem Adamem, mia chyba jedynie przystp do polskich

domów w naddunajskiej stolicy: Rzewuskich, Lubomir-

skich. Lanckoroskich, Stadnickich, staych mieszkaców

Wiednia czy te przyjezdnych goci; tam te znalaz spo-

sobno doskonalenia jednej z wielu swych specyalnoci.

ju bowiem od trzeciego rozbioru by take specyalist

do kwestyi polskiej... Do przyjemnoci pobytu w Wiedniu

nie naleaa take niewygodna wiadomo, e by pod

obserwacy, szpiegowany na kadym kroku i przez poli-

cy i przez organa rosyjskiej ambasady ^* — on, co nie

przywyk przebywa w cianach szklanego domu. Zycie bez

jutra, z ywem wspomnieniem wietnego wczoraj, na nie-

gocinnym, wesoym wiedeskim bruku — to atmosfera,

co wymagaa wikszego hartu i odpornoci, eby zasu-

y na ten szacunek, którym go zaszczycali — susznie,

niesusznie — Stroganow i ksi Adam, cho razi ich

ju dawniej wyuzdany, lubieny cynizm starszego przyja-

ciela, nie dosy osoniony strzpami »filozofii« i wyzwole-

nia z przestarzaych przesdów. Wiede by grobem do-

brych instynktów Nowosilcowa: na dnie szumowin nad-

dunajskiej stolicy. Senator, wraz z aob po starym Stro-

ganowie, utopi reszt szlachetnych uczu, podniolejszych

popdów, które wyniós by z domu zmarego wuja*).

*j W wiedeskich listach Nowosilcowa spotyka si róne wzmianki

o projektach podróy, do wód, do Karlsbadu lub Cieplic, gdzie rad-

by spotka si z ks. Adamem, do kpiel morskich. W Wiedniu do-

czeka si pidziesitki, zdrowie miaJ nadszarpane rozkoszami y-
cia, w których sil nie oszczdza. Nie rusza si jednak z Wiednia,

poprzestajc na ^sztucznych wodachs i na »sztucznych kpielach*.
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Joli iiuiii kiedykolwiek jaki ulea, polityczny czy naro-

dowy >^ je/li z tym ideaom opuci Londyn, dzieHi^<5 lat

temu, ahy mu suy pr/y tronie Aleksandra: ztfuhi pro

niepowrotnie w zaukach Wiednia, zmiadony rozczaro-

waniem, zepsuty do szpiku koci jadrm nie8zcz<}.Hcia, które

uzacnia czystych, cynika stacza w przepa. Nie pierwszy

on, nio ostatni, wyniós na resztcj ycia jedni} naukij z cie-

nia nieaski: » precz z rupieciami zasad !« Byle znów z cienia

wyhrn, trrza si na socu. I^rzei^^ra wysok stawk,
a \i\ki\ pewn, e mia si z i^upców,,co widzieli w niej

iazard. Bankrut w j^rze ycia, z szóstym krzyykiem na
zrujnowanem, zmysowoci toczonem cielsku, zdolny liy

do jedneu^o tylko postanowienia: jeli to los pod w lianie,

podepta bez litoci przekl(jty balast, którejL^o ciar str-

ci go w przepa z sonecznych wyyn. Zasady, ideay...

niech tem bawi si Czartoryscy i Strouranowyl Na scen
z tym bagaem, w wiato kinkietów! Za kulisami, w y-
ciu jak i w teatrze: Naplrwat!

»Zapomnianya senator nie bawi si polityk na wie-

deskim bruku; mao wiedzia, co dzieje si w Peters-

burgu, co gotuje si w wiecie, w pierwszych miesicaci

Mou brak funduszów trzyma go na uwizi, inoio poproMtu siedfiai

ho prsiftrifkni. l^kny prawdziwie list do Stro^unowa, po mierci

OJCU, od.siuiia ino/.«» ni«» bez szcz«To.4ri rbek W*wn«;tr/n»go procenu

na wiiMitMiskiLMU wygnaniu: Mais ce r/Mi me d*'*ol et me Utmrm^mU
e plus, cesi de ne pas avoir pn fenner len nenjt A ee chrr komim^

et jouir du honheur de le voir, tui, cette me vertHt>Hjie, ifHttt^r c* ia*

de houf ft (lordure, sur trquf>l et riM tnilieH (/i«</mW houji toHmoms
comme des ytruucltes, aver le couriige et la fermtt^ digne de /mi...

Tylko zajcia, (/«•; urcujHttioHM ui penrent dmtmire mn pem. tno^
obroni od nicluncholii pod wraeniom takiego ciosu ... Je crois tfuU

est ettrore plus rruel de se tientir monrir /Hir pif^rtM et /wir Morr«<«Mjr.

au monil et au phtfsitfne. Jnge^ ^ne des sentunent- .utmt dt^jó moris

pour moi. Je comp<ire cette nituation i) iin arhre tfut perd tmccesMir^-

mens ses hmuches desst'eht*'es et ui ne prt^jtare <i ne ooiM offrir ^iim-

Uit q%i un<^ perche d>'iM%iilUe Ijhi wa/ny n^woiei le Mftgl^u na
w.spoinniiMiia modoci (\V.\MM 1. c. 111 115^.
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r. 1812*). Nikt do niego nie pisa; nieaska gorsza od tr-

du; w najwikszem oddaleniu, listowna nawet styczno

z dotknitymi nieask — moe zaszkodzi. To jednak

byo jasne wygnanemu Senatorowi, e sojusz Rosyi z Na-

poleonem rwie si, e w polityce gabinetu petersburskie-

go moe wkrótce nastpi zwrot, w którym stosunki z An-

gli wyjd na pierwszy plan. On zna tak dobrze Angli^

bv} w takiej zayoci z angielskimi mami stanu, mo-

eby tam otwaro si miejsce; jeli go Cesarz uwaa za

^)Osobistego nieprzyjacielaw, jeli nie chce go mie w Pe-

tersburgu, niech pozwoli przynajmniej suy sobie w Lon-

dynie; byle suy, wróci do »suby«. W tym sensie pi-

sa do Stroganowa; pi czy sze listów wysya w ci-

gu paru miesicy — guche milczenie, adnej odpowie-

dzi. Wreszcie 19 maja nadszed list Stroganowa; rado

) Speraski zosta wywieziony do Niniego Nowogrodu 17/29

marca 1812. Równo w 7 tygodni potem, 17 maja n. si, Nowosilcow

pisa do Czartoryskiego: Que dites-vous du cher Speransky et de sa

cliue ? Ce sont des nouveaux amis de notre cher Maitre

.

. . (list adre-

sowany do Sieniawy w Galicyi). Jeli nie wiedzia jeszcze o upadku

Speraskiego i wyobraa go sobie w blasku ask Aleksandra, by-

oby to jaskrawe wiadectwo, jak by odcity od Rosyi i od wiata.

Zdaje si jednak, e to zjadliwa aluzya do katastrofy Speraskiego:

»0to los drugiej seryi przyjació naszego Pana!« Zestawienie wyra-

zów Ze cher Speransky i notre cher Maitre niezmiernie charaktery-

styczne; trudno o dosadniejszy wyraz goryczy. Tem jaskrawiej od-

bija od tego nastroju ton listu, pisanego we dwa dni póniej; 19-go

maja Nowosilcow otrzyma wezwanie do powrotu, zupenie niespo-

dzianie. Melancholia rozprószya si, jakby za dotkniciem ródki
czarodziejskiej ; filozof-pessymista przeobrazi si bezzwocznie w m-
a stanu. Miejsce gorzkiego rozpamitywania zajmuje w lot jasny,

trzewy sd o wypadkach politycznych; w wyrazistych konturach

zarysowuje si plan taktyki, jak Aleksander (ju nie notre cher Mai-

tre) powinien rozwin w nieuniknionej wojnie itp. List z 17 maja
mia by przesany przez ks. Henryka Lubomirskiego i by mu ju
prawdopodobie dorczony; tymczasem nadeszy listy, wzywajce
Nowosilcowa do Rosyi, nim Lubomirski wyjecha do Gaiicyi, i No-

wosilcow napisa drugi list 19 maja (je reprends la plume).



N')\v 269

niespodziewana, wezwanie do powrotu! W pocztku czer-

wca Nowosilcow by ju za rojcatkami Wu^dnia, w dro-

dze do Jjirosawia — nie nad Wog, w ssiedztwo Spe-

Taskiego — do Jarosawia nad iSanem. Tam Senator na

znaczy sobie pierwsz etap*; w powrocie do ojczyzny;

stamtd godzina drogi do Sieniawy ...••.

»Zatr/ymam &i w Jarosawiu — pisa w pospieciu do

ks. Adama - wystaraj si, jeli aska, o jaki troch czy-

sty pokoik — tme chdinhrc nu pen propre — w obery
c/y gdziekolwiek; ja bdcj nifzdrów, we/w lekarza i prze-

rw po(lr(') na par dni, eby je z ICsici^m spdzi*.
Czartoryski sam go ostrzega, eby przypadkiem nie wst-
pi do Sieniawy. Je paragc juirfaitement votre opinion

(jue cela ferait nu rain de diable, si jallais d Sieniawa,

et Dieu sait, d itelles saites conjectures cela ne dontte-

rait ii pas Hen: je tie fais j)as nu pan, je ne dis pas un

moi qui ne Hoit observ4 et expliqne dr inillr manieres dif-

fdrcnteSy et dana les circoufiances oii nons sommes, ii fant

6vitery antan que lon pent, les grands effeU...

Istotnie ka/.da policya miaaby wiele powodów intere-

sowa si t konferency dwóch mów stanu o tak cie-

kawej przeszoci, która w pierwszej poowie czerwr.i 1S12

odbywaa si w jakiej iralicyjskiej obery.

Wanie Napoleon wyjecha z Drezna, po wietnej re-

wii siedmiu podwadnych królów i trzydziestu niej tytu-

owanych ksit, po spotkaniu z cesarzem-teciem, i po-

da na czele <)7H.00O rónojzycznych wojsk ku grani-

com rosyjskim; 1 czerwca przyjmowany w Poznaniu z nie-

opisanym zapaem W Warszawie, skd równoczenie (4

czerwca) wyruszy ks. Józef, gotowao si zawizanie tie-

neralnej Konfederacyi, pod lask starego C/zarloryskiego.

2 ogoszeniom niepodlegoci l*olski. A w Wilnie Alek»aii-

der oczarowywa Litwinów i oc/.ekiwa napró/.no odpi>-

wiedzi ks. Adama na lisi z poowy kwietnia, na pytanie

o wybór waciwego momentu, w którym ma si nare*z-
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cie oeosi królem odbudowanej Polski; hr. Józef de Mai-

stre wypracowa by wanie, na zamówienie Cara, pro-

klamacy do polskiego narodu.

Co mówili, co uoyli w jarosawskiej obery Czarto-

ryski i Nowosilcow ?... Odsania nam to cokolwiek post-

scriptum listu ks. Adama do Aleksandra, który Senator

powióz do Wilnami Rozstali si »w najcilejszej przyja-

ni. To w kadym razie pewne, e Czartoryski, egna-

jc Nowosilcowa. nie wtpi o przyjani i o najlepszych

dla polskiej sprawy intencyach Senatora. Czy go nie za-

opatrzy w sukurs pieniny, po tak nagym wyjedzie

z Wiednia — milcz papiery.

W miesic potem, 4 lipca, ks. Adam napisa ów histo-

ryczny list do Aleksandra, list z poegnaniem, z prob
o uwolnienie od rosyjskich urzdów i godnoci 3^. Rosyj-

scy przyjaciele nie mieli o to alu do towarzysza wspól-

nych prac i zabiegów nad odrodzeniem Rosyi; owszem,

urós w ich oczach; cenili szlachetno uczu, która w ta-

kim momencie kazaa mu z widowni politycznej ustpi,

pozosta w cieniu ^^.

Gdy Czartoryski ukada list poegnalny do Aleksan-

dra, Nowosilcow by przy Cesarzu, w wicanach, w gó-

wnej kwaterze, wród bezadnego cofania si wojsk ro-

syjskich przed zjednoczon armi »dwudziestu narodowo.

Tam spotka si z Lubeckim, z Wawrzeckim i Ludwi-

kiem Platerem, a raczej jeszcze w Wilnie, zanim Cesarz

w popochu opuci stolic Litwy. Tam, w wicanach,
ju znów by na takiej stopie poufaoci z przejednanym

Monarch, jak gdyby na siebie nigdy nie cign podej-

rzenia, e by niedawno »osobistym nieprzyjacielem<( Ce-

sarza. Udao mu si; le revenant stan przed Aleksan-

drem w szczliwej dla siebie chwili. ))Nieporozumienie«

od razu wyjanione, i to tak doskonale, e ju w wica-
nach rozmawiali ze sob, jak przed dziesiciu laty, o ta-

kich rzeczach, o których Aleksander nie lubi w ogóle
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mówi: wszak zwierza mu si z motywów wygnania
Speraskie^o*).

W i^^ówriej kwaterze, w otoczeniu Cesarza, Nowosil-

cow potrafi znosid trudy kampanii; lalo, stó niezy, a

krew, jeli si laa, to zawsze w jakiem dyskretnt^m od-

daleniu. W wicie Monarchy by g'otów odby cioby
caij kampani(j; na to te pewno liczy: wszak Aleksander

wyrzek w rozkazie dziennym pamicjlno H«iwa: »Ja za-

wsze zoHtancj z wami, nigdy was nie (odstpi*;*. Szyszków

mia i zasu<j(j, e ju w panj dni potem. 18 lipca. Ce-

sarz opuci ^iiwut-} kwatera, by nie psu wojny, jak j po-

psu przez sw obecno w austerlickiej kampanii. Odtd
wojna stracia urok dla Senatora, niegdy onierza**, co

przed dwudziestu, przed kilkunastu laty. by kilka razy

w ogniu, w szwedzkiej kampanii, na Litwie w r. 1792.

Cofa si dalej z armi Barklaja. by i w Smolesku, sy-

sza huk armat. Do tego; armia cofaa si ku Moskwie;

tej witoci nie wolno wydar w rce nieprzyjaciela —
tak przysitrano za Smoleskiem czeka rosyjskie wci-

ska rozstrzytrajcy bój. W l)<)roh()buu, po krwawem star

ciu pod Walutynem, w pi dni po ustpieniu z ruin Smo-
leska, Nowosilcow by ju syt wrae: odjecha do Pe-

tersburga; wszak go nie widzia dwa lata z gór. Powióz
tam list do hrabiny Stroganow od walecznego maonka;

') Le croffez-voi*s (raitrti? — dit-il d NowobMwow — Rien moiuM

que celn, ii nest rrflUnueut coupnhh HHeuvers moi'SeHi. '

voir p<iyt' nui confinnce et mon (tmitit' p<ir itttyratiude i*: ,..^

lii plus ahominahle . .. (IIIu.ikA(*p'K, A.irKcaiiApi* lIppBuii III. -('JH lUi.

pOHronopu MMiioparopa A^ioKcaiupa cii II. II. llo»ocn.iktoBMirk o Coppan •

cicoMi. ni. ('iiciiipiiia\-i. ri. 1812 n>,\.V' Nowusiirow mml w 4\* • " »-

nnrci. /.o ('osarz w l»'n hium .sposnb innn'j \vici'«»j inut)w«'

duwiio jo^o wiiHifM^skic* wygnniiio \enttemi p^rtoHmtt^. l)o u

pr/rniosla si f^Iownu k\vut*«ra bosporcdniu i Wilna, po uwlpN^niu

prztn NapoK'Oiu«m. 26 i-kitwcu, i ponontawala tjiin prin *\\^

diiio; 10 lipca przonit^^iunu j du uboKU w l)r)'*«io. W l>m .* . .-

Hic odbywaa ni rozmowa o Spora*(kim, zaledwie wpdwa lub lri\

tygudnir po powrocie do lionyi.
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Pawe Stroganow pisa do ony: On nous dit qu'on es

fort gai chez vous!*^.

Pisa i o Nowosilcowie. Pour NovossiUsoff^ U a Vair

oHJours sanguin, et je ne sais oii U prend ses niateriaux

pour se consoler, et U faut avoir une gaiete dHmagination

pour voir des ressources. Tous les moyens guHl propose^

demandent le plus grand genie, la plus grand nigueur^

pour les mettre en execution. Et uels sont nos meneurs?

11 ouhlie cette bagatelle... Stroganow walczy jak lew.

»Nic to dziwnego — pisa kilka dni przed odjazdem No-

wosilcowa — e w wojnie popenia si bdy. Jeeli je-

dnak tak s przeraajce skutki tyci bdów, jak wszy-

stko, czego nny tu jestemy naocznymi wiadkami, braknie

si czowiekowi, zdoby si na wyrozumiao*... Niedawno
jeszcze widzia rzecz w duo lepszych kolorach; czu po-

trzeb usprawiedliwi si z optymizmu; ju z niego si wy-

leczy. »Nie myliem si, mielimy dobre karty w rkach,

mais je n'en dirai pas de meme des joueurs... Adieu,

amoiir de la patrie, patience et rSsignation: voild uelle

doi etre notre devise aduelle. Przez dugie czasy nieli-

my poog, zniszczenie, w ziemie ssiadów. Opatrzno
zsya dzi na nas te same klski, daje nam pozna cay
ich ciar. Co prawda, sprawiedliwie. Farewell . . .(.^

—
wWielki Ksi odjeda... 11/23 sierpnia, równoczenie
z Nowosilcowem. .. Mówi, e bdzie namawia Cesarza

do zawarcia pokoju. Ale co to za pokój, jaki acuch nie-

szcz, zamtu bdzie jego nastpstwem. Pamitasz? nie-

raz mówilimy ze sob o emigracyi; zdaje si e to nas

czeka« . ..

Nowosilcow nie myla o emigracyi; nasyci si ni
przez dwa lata. W Petersburgu ^^ — tam uwiz nieru-

chomie — takim samym by optymist, jak w obozie,

wikszym zapewne: tout va le 'mieux dans le meilleur

des mondes. Ani ladu wiedeskiej melancholii. Mino
par tygodni — on tryumfowa; w listopadzie nikt nie

móg ju si gorszy tym optymizmem. Przy jarzcym ko-
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min ku, w wonnej, rozkosznej atmosferze wspaniaych ko-

mnat paacu Stroj^anowych, wród rzeb, marmurów i go-

belmów, nikt wymowniej nie tpodtrzymywa duchac w to-

warzystwie stolicy; nikt nie dorówna Senatorowi w on-

tuzyazmie na temat rzymskiej cnoty mieszkaców spalo-

nej Moskwy, bohaterstwa onierzy i mas ludowych; nikt

nie rnzwin.'| tyle krasomówstwa w admirowaniu »Hisz-

panów Pónocyc, dzielnej kriowki, caych, coraz to no-

wych arrnii ochotników, »które co chwihi wyskakui z pod

ziemi«... IJrsprit dc la nation est .suhlimr rt peuieirt

Huns rxrviple ! Tryumfowa, zawstydza nii*vviernych To-

maszów... Tou en concenani avec vowi de non cótin fai-

bies et de nos peiUs perhes origincla^ fai pr^endu tau-

jours uc dans les grcindea circonstances elles dinparai-

Inni, comme Irs inegalites d^un termin, lors(iH'H decient

1(1 }>roie d'Hn orren ni dthorde... Misterne porównanie;

dhi wykwintnych suchaczy przedmiot, w swoim rodzaju,

podobnej admiracyi, jak bohaterstwo i po.wicjcenie obro-
ców nieszc/tj.liwej ojczyzny... Yotts me cnUett iin />eM

exagere daus md faron dr coir - mais que direz-vous

d presen^^? I kady musia przyzna, e Nowosilcow za-

wsze by takim samym — gorcym patriot...

Ten entuzyazm — to by wówczas jedyny zakres dzia-

ania, jedyna tunkcya Senatora p(» powrocie z wiede-
skiej Modstawkio; entuzyazm coraz modniejszy z post-

pem zimy, ale bezpatny — bo pensya, zasystowana przed

dwoma laty, dotd nie bya dosljpna (ila dyu^nitarza o nie-

wyjanionej pozycyi. W PetersburiTU nie znalaz stoso-

wnej dla siebie funkcyi: jemu za wicej byo do smaku
to nieopredielontutje panrjr w stolicy od trudów i nie-

wyj^ód prowmcyi, tril/ie nie brak») pola dziaania, cho<*by

tylko w ©wydobywaniu z pod ziemi* ochotniczych zmst^

pów, jeli skoczona pit^dziesitka powstrzymywaa da-

wnego oficera od chwycenia za ortj. Przykadów me za-

brako; on sam je ad mirowa. Graf l*ierre I{esHchi(J — lo

nir likcya Tostoja, to okaz r. IS12: un bdiard, jak No-

smoik*. 1. n. tS
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wosilcow, jak on przywyky do zbytków, wicej mia do

stracenia. Szerokie pole zasugi — gdzie w powodzi na-

jazdu utony nos cótes faibles et nos petits peches origi-

ieles — to nie dla Senatora; wola zdaa podziwia wspa-

niao widowiska. Naplewat'

!

III.

Dugo, osiem miesicy z gór, przecigao si przykre,

»nieokrelone pooenie<( Nowosilcowa po powrocie z wy-

gnania. Przetrwao ca wojn 12-go roku, Cesarz pod-

y w wiat, na krucyat europejsk, a Senator pozosta

w Petersburgu, bez adnej funkcyi, bez pacy, któr za-

systowano przed dwoma laty. W grudniu i w listopadzie

1812 »by uyty « chwilowo do wanej korespondencyi

z ks. Adamem w sprawie odbudowania Polski; pozornie

wzi w tem na siebie inicyatyw, dopóki Aleksander nie

chcia si sam wysuwa, nie wiedzc, jak Czartoryski

przyjmie to niespodziewane wznowienie wasnej ))idei«.

Nic te tak nie dziwio ks. Adama, jak bezczynno No-

wosilcowa po jego obydwu listach: dugie wegetowanie

na petersburskim bruku w dali od Aleksandra i od gó-

wnej kwatery. Puis^ue VEmpereur est a Varmee^ c'est la

qu'il faut se rendre — pisa do Nowosilcowa 15 lutego

1812*^ — Pouruoi ne Vavez-vous pas suivi? Que faies

vous d Peershourg? Je ne comprends rien d tout cela...

To, o czem starae si mnie przekona, to niezawodna

prawda, o niej aden Polak nie wtpi — une ve'rie de-

monree d tous les Polonais — was nawraca dzi pora,

nie nas — ce n'est pas eux, &est vous aures qu'il faut

precher aujourd'hui... Zjedmy si w gównej kwaterze;

na odlego pótora tysica wiorst niepodobna dyskuto-

wa tych kwestyi i decydowa... Pragnbym traktowa
z tob; ustnie porozumiemy si w mgnieniu oka albo

rzecz si rozbije — Ces avec vous que je desirerais trat-
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ter e djnccrter tout er (ju'il y a d faire, ta chosr tteraii

bienót coticlue ou ne s'(irrangerait janiaui ..

.

Czartoryski»*n:o wiara w Nowosilrowa zawMze nieza-

chwiana; w kilka inif8i(;( V potem, w jesieni r. 1813, po-

wie o nim wprost Komianowi: »Tak jego pewny je8t(*m,

jak siebie samei^o; daj Hoe, abyi^my miedzy Polakami

wszystkimi bez wyj-^tku znajdowali tak przycliylnych i

gorliwych popieraczów Polski <« *'. Wierzy mimo (»jlr/.e-

ze, mimo wieych doniesie, które motry, co najmniej,

nasun?j mu pytanie, czy w pojjrldach Nowosilcowa na

kwesty
«;

polsk nie zasza zmiana od ostatniego spotka-

nia w Jarosawiu. Tak przeslroircj odebra z I'et«'rsburtra,

od pani Zofii Potockiej, uroczej wdowy po Szrzfjsnym,

z któr Nowosilcowa czya dawna, cisa zayo •*:

Nore ftmi comnitai ne pennc pan rommo nous — w spra-

wie odbudowania I^olski — ioul en noMH aimapi heau-

cotip, ii rsf (ontre nous, ii dii uHl ent bon linssr. qn'il

ne reyarde er moyen bon qu'a ula ni qnH nerait necrn-

saire a hi /insbie et nanlremcnl ii ne sen sucie pas:

U consent, si la force des rhoses Vexi(jf . Potwierdza

to Ludwik Plater, w ostrzejszej cokolwiek formie; i

on sani niegdy wierzy w Nowosilcowa, od spotkania

sic} z Senatorem w kwit^tniu 181iJ roku, straci zupenie

wiar(}. Nie mia lto wprawdzie za wroga, bynajmniej,

ale wietrzy ju odwulicowora ; podejrzywa w nim

obudnika, na którego nie mona liczy: NovossHzuff ne

nous a pas parn desirei' le rHablUtscment de la Pologne;

U esl double, c^est certa in, mais de qnelle cóti^ es iopinntn

iidime et oii est le mastpte? c-eat d vous d decider: $1 scm-

ble sr mrllrr ii Innisson avec ceux avec qui •/ parte, U

esl dc mon dccoir dc cons en pr<^tTM •>...**. Ka. Adam nie

wtpi, o Senator » maskuje 8i« wobec wannych roda-

ków, ceux qiii prtHendrnt lrc des rrais liusst^. \V»/.ak

wszyscy czlrrfj musieli tyle lat maskowa si<j w »petera-

burskich salonach*: on, Nowomlow K.M'/iib«M n.iimniei

umia to robi Stroganow

lh»
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Nowosilcow maskowa si na dwie strony. Jeli gdzie,

jeli kiedy by szczerym wobec ks. Adama, to w cieka-

wym ustpie swego dugiego listu z 9/21 listopada 1812,

^dzie pisa o znaczeniu opinii publicznej: Topinion que

Von pouvait auparavant braver impunement, devient main-

enan une chose tres serieuse et qui merite qu'on y fas-

se atention ...^^ Dwa lata wiedeskiego wygnania nau-

czyy go liczy si z t potg, która wedug sów rosyj-

skiego kanclerza, dzielia si samowadz z Cesarzem ^^.

On istotnie zbyt lekceway » petersburskie salony<(, przy-

paci to zwichniciem karyery. »Uaskawiony« jedynie

przez Monarch, nie przez wspólników Samodzierawia,

Senator, jak dotd in partibus, bez funkcyi i aowaja^ nie

skonny rezygnowa z przyszoci i karyery — >dostraja«

si umiejtnie do unissono z kadym, z kim prowadzi

dyskusy, a zwaszcza z panujc wród ))wielmoów« o-

pini. To by jedyny rodek zdoby ask ))salonów«, zdo-

by a nie odzyska, bo nigdy jej nie posiada. Jednem

z dobrodziejstw jego inwentarza bya pami »tryjumwi-

ratu(( Czartoryski-Nowosilcow-Stroganow; salony peters-

burskie, ujrzawszy go powtórnie na swych lizkich po-

sadzkach, widziay w Senatorze le revenant^ sobowtór ksi-

cia Adama. Tem wicej racyi, eby ostentacyjnie wypie-

ra si dawnego ))polonofilstwa«, 'w harmonii z podnieco-

nym wród wojny nerwem nacyonalizmu*). Z tej pewnej.

*) Warto zestawi daty, listu pani Potockiej: 15/27 listopada

(1812), i picio-arkuszowego listu Nowosilcowa w sprawie odbudo-

wania Polski: 9/21 listopada (ob. wyej str. 171 nn.). Kiedy pani Po-

tocka pisaa o nieprzychylnem dla Polski usposobieniu Nowosilcowa,

on mczy si nad swoim dugim elaboratem, usiujc przekona
Czartoryskiego, e Polska tylko od Aleksandra moe spodziewa si

•wskrzeszenia ojczyzny « itd. Wraenia, któremi pani Potocka dzie-

lia si z Czartoryskim, pochodziy z kilku ostatnich tygodni, w ci-

gu których czsto widywaa Nowosilcowa; w ostatnich dniach, w ci-

gu pisania listu z 9/21 listopada, Nowosilcow nie byby zapewne tak

nieostrony, eby si przed ni odzywa w podobny sposób, przez

jii bowiem móg o tem dowiedzie si Czartoryski, co w kadym
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ubitej cieki przyszo mu /boczy mimowoli czy iv±

wbrew powzicjternu postanowieniu — w sekrecie jednak,

bez wyst.jpienia na zevvn«|lrz — i^dy Cesarz w listopa-

dzie da mu (io odet^rania rol^ niepoprawnei^o polonofda

wobec Czartory.skiet^o. Odmówi? — to mu pewno nie

przeszo przez myl. Car by, bd co bd, Carem; by
wspólnikiem Samodzierawia, a wyrusza do Kun»py z u-

kryt.j myl, e stamtd wróci na tryumfalnym wozie,

z troteami nad Bonapartem i nad pot<Jl^^ pcterbuntkich

salonów. iS'/ Id furce des clio.ses lcxi(je tak wolno byo
nawet wyraa sic} w tych salonach — jeii »«ik<dirzno-

ci« zniewol Aleksandra podj odbudowanie Polski wród
likwidacyi caej^o zr<5bu Napoleoskiej potcjtri: dawny po-

lonoilizrn Nowosilcowa mÓLr j(»8zcze by atutem w dal-

szej llerze o karyercj. e za zamiary Cara w sprawie od-

budowania Polski byy równie, mniej wicej, »nieokrelo-

ne«, |ak pooenie Nowosilcowa po wojnie r. 1812, za bus-

8olg w etcludze po zote runo utraconej pozycyi suya
Senatorowi ta ))dwulicowo«, któr Plater syurnalizowa

Czartoryskiemu na wiosn 1H13. Nie pali za si-b m**-

stów; w stosunkach / *olakami, wobec starych znajo-

mych, ile mÓLc, stara si ich utwierdza w przekonaniu

o dawnej przychylnoci i niezachwianych zasadach po-

gldu na polsk spraw. Nie szczdzi tylko »rozlropnych«

razie nio spotgowaoby «'feklu picio-urkuszowyih Nv\\vodow No-

wosilcuwu. Mo/na w tein widzice wyruin wskazówk, ic •roikai«

cesarski, wskulfk któropo napija li**t z 9 21 .' '' " nirtro Patne-

go powii:| inespod/iank. inaczej nie)}tt)y -^
.

i przed |>aniJ|

Potock. Co ciekawe, to ie urocza (irocsyiiku jui^ 15 27 listopada

wiedziahi o luajcein nastpi powoaniu Czartor)*kngo do Peters-

burga. Silzc jednak po uspiisch; iT^lerbur^ikuh nalut: riio

rokowaa sprawie pom) *«ln«'^«» ru, la To/rr firrii^f e .!•

Sa Majentt' me fern grand ptaisir, pniintirM t^OHM ii«»M/i»»w»Ml rr'HA*ir d

tout ce tfue noits soulutitottu fwtunhHjt . . . Je croia vrtttmrHt ur hohm

n'<ivnns ifitt' I' Htnpt^tfur srul pour nou.s, car te rr»h den Kh***'^ roi»-

drait Ht)ns loir rtiiblis tona en SU>enr et <^HJt eu /Wo(/ni* l'ur.

Askunuzy: Ks. Jozef Poniutownki, ilr. 31^
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uwaf^ na temat opinii w Rosyi: une chose de cee impor-

ance exige des niesures sages, hien calculees d assurer

le succes qu'd ne point effaroncher les opinions ...^^ Takie

akcentowanie koniecznej przezornoci zasaniao Nowosil-

cowa przed podejrzeniem o dwulicowo, jeli go przy-

chwycono na gorcym uczynku, gdy wobec Rosyan afi-

szowa si w^anie z przeciwnem zdaniem. Plater pyta:

De uel cóte es son opinlon intime? Na to podobno sam

Nowosilcow nie potrafiby odpowiedzie w kwietniu 1813

roku; nie by nieprzejednanym wrogiem, jak po dziesi-

ciu latach, ani wpolonofilemw, jak przed dziesiciu laty.

Sta na rozstajnych drogach.

Najzjadliwsze przezwiska, których caa kaskada spa-

daa w petersburskich salonach na byego wiceministra,

godziy przedewszystkiem w osawion wszechstronno

Senatora, i na petersburskim nawet gruncie rac: Vhom-

me universei^ le genie d toute sauce, le grand Jiomme, le

grand ministre, le pretendu philosophe^^. Z tej wszech-

stronnoci wyleczy si wuniwersalny czowiek« po powro-

cie z wygnania, wybra jedne specyalno, w najrozleglej-

szem za to pojciu: kwesty polsk. Nikt nie móg mu
odmówi wielu pod tym wzgldem warunków, takich

zwaszcza, które go wyróniay wród petersburskich ))wiel-

moów«. By w najcilejszej przyjani z Czartoryskim, pod

paszczem tej przyjani mia otwart drog do zaufania,

jakiego nikt z ))wielmoów« nie dobiby si tak atwo u

Polaków; jak Pylades obejdzie si z Orestesem, w jaki

sposób wyzyska dugoletni stosunek z ks. Adamem, to po-

dobno samemu Pyladesowi nie byo zupenie jasnem w r.

1813, miao to by zawisem od okolicznoci. Nowosilcow

by dyletantem na kadem polu, i polskie sprawy trakto-

wa po dyletancku; nawet za Mikoaja, po kilkunastole-

tnim pobycie w Polsce, bdzie dawa dowody jaskrawej

nieznajomoci rzeczy, po za t lini demarkacyjn, gdzie

nie siga wch policyanta ^'^. Z tem wszystkiem, dziki

przyjani z ks. Adamem, mia w polskiem towarzystwie
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r()/l<*u:ie znajomoci, szczecrólnie z czasów wiedeskiego
wytrnania; nikt z Rosyan nie dorówna mu w szacowa-

niu w/i^l(}dnej ))wartocia kadoffo nazwiska w Polsce,

w [)r.'ik tycznej znajomoci wspóczesnych kolic^acyi, gonea-

lotrii dwóci ostatnirh pokole itp. I sam kraj zreszt po-

zna, jak wszystko, powier/cliownio, bo zacz karyer
w Polsce, w ostatnich latach Wielkiej Imperatnrowej, pod-

czas dwóch wojen r. 1792 i 1794 By w hlewskiej kam-
panii pod jeneraem l^erirmannom. rozbi nad Dniestrem

puk Szwejkowskie^ro, od Hracawian odebra przysig
na wierno Katarzynie; podczas powstania Kociuszkow-

skiego suy za porednika mitjd/y ^'<Avn kwater Fry-

deryka Wilhelma II a rosyjskiemi wojskami pod komend
Repnina i Fersena, wozi do Petersburga listy króla pru-

skiego". Obie polskie kampanie zakoczyy wojskowy za-

wód Nowosilcowa a day równoczenie pocztek jego dy-

plomatycznej i urzcjdniczej karyerze: »zaliczony do Kolle-

gium Spraw Zagranicznych... podczas wojny w I*ol8ce i

na Litwie — pisze rosyjski biograf Nowosilcowa — po

kika razy od/naczy si w bitwach, okaza uzdolnienie na

ptlu administracyi i bra udzia w negocyacyach dyplo-

matycznychw — w sprawie druLrieiro i trzeciego rozbioru

Polski; wyjte to zapewne ze stanu suby, z »formular-

nego spiskuc Senatora**. Sowem by D/nawc« Polski

i polskiej kwesty i. Szydziy z niego petersburski** salony,

e reformowa losy i robi eksperymenta, jakby w che-

micznem lub fizykalnem laboratoryum. nie znajc Kosyi;

co do Polski nikt nie mia kwestyonowat* jego powairi.

pada na ni jedynie cie zayoci z ksiciem Adamem.
Byle potrafi przekona olitrarchów, e... djabe nie tak

stras/ny, cw ten m«')g znikn: znienawidzony w Pe-

tersburgu StMiatnr znalazby p«»le do przejednania petom-

burskich salonów. W stolicy nie byo nuejsoa dla wiede-

skiego wygnaca, widzia to jasno po pórocznym poby-

cie; rad nie rad musia szuka nad Wis pola zasugi —
przed obliczem »wielmoów«. Ich nieaska dotkliwsza od
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monarszej nieaski, t wielk prawd pozna dopiero w r,

1813, rozpoczynajc 52-gi rok ycia — mdry po szkodzie

»znawca« Polski i polskiej sprawy.

Po dugiem bezrobociu powoany na wiceprezydenta

Najwyszej Rady Ksistwa Warszawskiego, obj urzdo-

wanie w poowie maja 1813 5^. O cae dwa miesice wcze-

niejsza bya data nominacyi: 2/14 marca; Nowosilcow

wyjeclia z Petersburga w cztery tygodnie po niej, 12-go

kwietnia. Na wyjezdnem donosi Czartoryskiemu, e wprzód

pody do gównej kwatery, stamtd za wprost do War-

szawy. Tu lub tam spodziewa si spotka ks. Adama,

kilka sów tylko skreli w popiechu, pour accuser sim-

plemen la reception de la letre que M. Bernardsky (Bier-

nacki) m'a apporee de vous... Nie chcia widocznie ob-

szerniej odpowiada na drugi, politycznej treci list przy-

jaciela, wysany przez umylnego z Dubna do Petersbur-

ga*). ))Ciesz si naprzód na spotkanie z Ksiciem i za-

strzegam sobie przyjemno ustnej dyskusyi o rozmaitych

kwestyach, które Ksi poruszy w licie. Myl, e nie

bdzie nam trudno porozumie si w wielu rzeczach; je-

eli punktem wyjcia s te same zasady, to przy logicz-

nem mniej wicej z obu stron rozumowaniu trudno ró-

ni si bardzo w sdzie o rzeczya — uant on part de

memes principes et qu'on raisonne assez juste, U est dif-

ficile de differer heaucoup dans les oplnions ^^. Nie wiele

') Nowosilcow czu dobrze, e taki frazes móg razi Czartory-

skiego, w ich stosunku, w odpowiedzi na taki list, jakim by list

Czartoryskiego dd. Dubno 20 lutego (n. st.), na pismo wysiane przez

umylnego z odlegoci 1200 wiorst, pomimo zapowiedzi rychego

spotkania si, rychego, t. j. za par tygodni. Czujc to, doda te
Nowosilcow na koficu: Adieu, mon cJier ami, vous n'avez pas IHdee

du tourment qu'on eprouve, lorsqu'on est au moment de partir, je

nai pas un instant d moi. Adieu., je vous embrasse du fond de mon
coeur. W tydzie po dacie tego listu Nowosilcow bawi przejazdem

w Wilnie, gdzie spotka si z Ludwikiem Platerem i swojem zacho-

waniem si da Platerowi powód do zarzutów »dwulicowoci< (ob.

wyej str. 275).
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to ohiccuj.ica zapowied iannonii, w takim HtoHunku, po

takich libtaci, jakie Senator pisa do przyjaciela w listo-

padzie i w i^rudniu. Wiceprezes Najwysze) Kady nie

chcia si<j niczem wiza — 8zcze(^óinie przed bytnoici

w i^ównej kwaterze, przed widzeniem 8i<3 osobistenn

z monarch.
Czartoryskietro inna w tym czasie trapia troska, nie

o zmian »pojjfldów« Nuwosilcowa na kwesty polsk.

Za druL^iej swt^j bytnoci w Kaliszu, po rozstaniu si z Ale-

k.sandrem, w sam dzie zwinicia jj^ównej kwatery, 8^0
kwietnia, wyprawi do Cara bilet, Lrdzie pomidzy innemi

dotkn te nominacyi Nowosilcowa: *rai oublie dobsenrr

hier d Yore Majra Impdriale (pCaprhi len places que

Novos,siltz()lf a occHpees, U s'ennuirra peut-rc (Parcrptrr

une place suhalterne sous M. de Launkoy; ce serait bim
dommaf/e que Nwotisiltzo/]' uc fut pas employe (fapres

son talent et son zele...^\ Istotnie, dziesi lat temu No-

wosilcow by ju wice-ministrem a Lanskoj do ostatka

zajmowa stanowisko ufubernatora. Ponne jednak byy
obawy ks. Adama: » przyjaciel* pokn i?orzk pi^^uk.

mnie i bez urazy, byle dorwa si — jakiej funkc\i.

Tem wicej liczy si z koniecznoci oirldneiro post-

powania; rozumia, e Cesarz nie móir odda mu w Ksi-

stwie naczelnej wadzy; byaby to zbyt hazardowna pro-

wokacya » wielmoów*. Nowy uzna w tem bodziec zasu-

jfiwa si monej falandze jeneraów, tieiuchratutieli ..

.

W Warszawii' nie braknie pola; byle i z Polakami do

czasu «kokielowa«; to przecie motyw, który re/.strzy-

jJTn o powoaniu Now)8ilcowa na nowe it«nowij»ko.

A zreszt hytno w gównej kwaterze miaa da dyre-

ktyw S(»natorowi, me tylkt) co do istotnych zamiar\*nv

Aleksandra, ale take co do proirnozy, jak uksztattui m^
losy kraju, w kt«»rym iuó\il zdoby utracon pozycy.

Nowosilcow ilopdzi gówn kwater w I>re/nie".

By w niej wról wanych wydarze, pt* mierci Kulu-

zowa, po objciu komendy przez Willtrenslema, w samych
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pocztkach wiosennej kampanii 1813, w czasie bitwy pod

Liitzen, podczas cofania si pod Budziszyn, wród pani-

cznego przestrachu, jakiem sprzymierzeców przeja ofen-

zYwa zmartwychpowstaej armii Napoleona. W gównej

kwaterze dosza go tez zapewne jeszcze w^iadomo o ust-

pieniu ks. Józefa z Polski, o rozpocztym marszu do Sa-

ksonii. Wszystko wypadki, które mogy niemao zaw^ay
w ogólnej dyrektywie, wywiezionej z teatru wojny. O Ale-

ksandrze nie mona wtpi, e nie rozpi si wcale przed

dawnym przyjacielem; miny niepowrotnie czasy z przed

lat dziesiciu, gdy Nowosilcow mieszka w Zimowym
Dworcu gdy codzie godzinami caemi konferowa z Cesa-

rzem, sucha tylu wywntrze i by suchany. Zreszt

wanie w^ tym czasie, pod koniec kwietnia, w pierw-

szych dniach maja 1813, zamiary Aleksandra na gruncie

kwestyi polskiej byy wicej ni kiedykolwiek ((nieokre-

lone*. Jakie co do nich wraenie odniós Senator w ów-

czesnych konferencyach, to wida dosy jasno z jego wa-
snych spostrzee o zachowaniu si Aleksandra w pótora

roku potem, gdy po tak dugiej przerwie pierwszy raz

znów go spotka — nie tego Cara, co rozpoczwszy sza-

lony hazard, sta nad brzegiem przepaci pomidzy pora-

kami pod Liitzen i pod Bautzen, ale tryumfatora, zbawc
Europy, który przygarn wspaniaomylnie pod swoje skrzy-

da szcztki polskiego w^ojska i obieca im wszczcie sko-

atanej ojczyzny((. Aleksander by wówczas w drodze do

Wiednia, na kongres, Aleksandr Bagosawiennyj, nawet
i w Petersburgu, po powrocie z Parya, przyjty jako

zbawca Rosyi i Europy. Nowosilcow oczekiwa go w Brze-

ciu; u wjazdu w granice Ksistwa, w Biaej Radziwiow-
skiej, asystowa na posuchaniu, które Aleksander da wi-

tajcej go deputacyi. By zachwycony Carem, jego zr-

cznoci i ujmujcym wdzikiem: znów po swojemu ocza-

rowa Polaków, » wszystkiego da a nic nie przyrzek((;

tak opisa Senator bialsk audyency. Le discours qu'il

leur a enu, etait si fort de raison, si logiue et en meme
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trmpH si mcKure et si udroit fjue les hran me soui omMs
(ielonnpinen; U n'a rien jprotnis, U ne n'es( engag^ d Hen
et a toni demande... Co za szczególnie cieszyo Nowo-
silcowa, to e równie I*olacy, ni lo tak znnkonnici, jak

M.ituszewic albo Sukowski, w takim samym byli zachwy-

cie, nie mogc wyjr z podziwu naci jasnoci i niezró-

wnan cisoci myli w przemówieniu Cesarza* *• To
wskazówka nieoceniona, co Nowosilcow myla <> ainten-

cyacli" monarchy w sprawie odbudowania I*olski, tu
przed kongresom*), przed sam wizyt Aleksandra w I*u-

•) Mona wtpi, czy Aleksander odkry si kiedykolwiek z isto-

tnymi swoimi zamiarami wz^l<;dem Polski przed Nowosilcowcm,
w r. 1812 lul) 1813. Podejrzliwo joico wzrastafu coraz bardziej

w tym cza.sie, jakkolwi(?k jeszcze nie dochodzia do tych wpr- • • v-

chopatycznych rozmiarów, co póniej, po kongresie wi*- i.

a zwaszcza po roku 1820. Mnóstwo ciekawych pod tym wz^lcilem

przyczynków podaje dut^oletni nieodstpny towarzysz Aleksandra,

Michajowski-i)anil«*wski w nieocenionych swych pami(^>tnikach 'I*yc-

CKaH CTupniia 1897 i 1^98. ob. zwaszcza 1897, II. 46i, IV. 335, -ieO).

Kwestya polska naleaa za przedewszystkiem do tych przedmiotów,

o kU')ryeh Aleksander nigdy szczerze me m(>wi, obawiajc si nie-

dyskrecyi. Do Nowosilcowa zreszt straci zupenie zaufanie od roku

1808; korespondeneya Nowosilcowa z Czartoryskim w r. 1813 (ob.

niej 8tr. 296) wiadczy dowodnie, jak sab wówczas bya jesxcz€»

pozycya Nowosilcowa wobec C«sarza. AleksandiT wierzy tylko dwom
lurlziom, Arakczejewowi i (iolieynowi, i z Arakczejewem nie by je-

dnak otwartym eo do swoich zamiarów w spraw h» polskiej, znajc

jojfo w tym przedmiocie zapatrywania To wic. co Nowosilcow pi-

sa o przyjt^ciu polskiej deputacyi w Biaej liadziwiowskiej (w wrze-

niu 181i, stanowi wany przyczynek do pr. - i J<*ffo wasnego
po^M.piu na kwesty polsk, me jednak me ry o zamysach
Aleksandra w tym czasie. Jest to tylko illustracya. o nawet w prze-

dedniu kongresu wiedeskiego, gdzie kwosty polsk postauit na

ostrzu miecza, oficyalnie zajmowa wobec Polaków n»wnie mie-

okrelonei stanowisko, jak w r 181H >kokietowa« jtHlynie. wystrzi*-

gajc si jakichkolwiek pozytywnych przyrzecze, kt«»reby mogy
wywoa przedwczoino alarm wród oligarchów ros>jskich. knyiu-

jc jego plany Zarazem zaA przytoczony uitp z listu Nowcv«lcowa

jest jaskrawym dt)\volem. e on w jesieni 1814 r. nie mia tgola

jasnego wyobraenia o rzeczywistych planach Aleksandra w zprA-
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awach. Bya to druga wizyta Cara u rodziców ks. Adama;

speni ni jak najcilej obietnic ze stycznia 1813, po

przekroczeniu Niemna ^^: Si d Tissue de ous les evene-

^lenfs, je pouuais me rerouver au sein de votre familie^

cela nie canserait un plaisir fou... W Puawach uoono
phin caej dalszej kampanii na kongresie i ogólne zasady

konstytucyi Królestwa.

Kogo »przebiegy Grek« udzi, jednego czy drugiego

»przyjaciela modoci«? Nowosilcow mia przekonanie, e
n i e o n by ofiar tej misternej gry Cara, której zrczno
podziwia.

Bd co bd, w maju 1813 r., wiceprezes rzdu tym-

czasowego przyjecha do Warszawy z wyran dyrektyw,

eby nie szczdzi umizgów do Polaków, o ile to nie kom-

promitowao go wobec rosyjskiej jeneralicyi. Ona bowiem
miaa przez cay cig kampanii r. 1813 siln reprezenta-

cy w stolicy Ksistwa. W kadym niemal numerze obu

ówczesnych warszawskich gazet znajdzie si wzmianka
o przybyciu jakiego jeneraa, to w pochodzie do Niemiec,

to znów z blizkiego teatru wojny w Saksonii. Ksistwo
Warszawskie byo w tej wojnie podstaw operacyjn ro-

syjskiej armii; tu uzupeniay si kadry wieemi zaci-

wie polskiej. Wyobraa sobie, e cale postpowanie Cesarza z Po-

lakami od maja tego roku nie jest niczem innem, jak zwyk »kokiete-

rya, obliczon na utrzymanie spokoju w Ksistwie i t. p. podczas

obrad kongresu, bez myli o utworzeniu Królestwa Polskiego. Takie

wraenie odniós widocznie z pobytu w gównej kwaterze na wiosn
r. 1813 i w tern przekonaniu utwierdzi si w wrzeniu 1814; roku,

kiedy spotka Cesarza w Brzeciu Litewskim. Jeeli Aleksander udzi
czsto Polaków, to niemniej z pewnoci wywodzi w pole Rosyan,

mówic z nimi o kwestyi polskiej, z t tylko znamienn rónic, e
Polaków udzi w danym momencie, dc istotnie do spenienia

ich yczefi we wasnym interesie, wobec rosyjskiego za oto-

czenia gra stule t same komedy, siara si wzbudzi w niem prze-

konanie, e '^kokietuje* tylko Polaków dla chwilowego interesu po-

litycznego. Chcc naleycie oceni postpowanie Nowosilcowa, zwa-
szcza w r. 1813—1815, trzeba sobie dokadnie zdawa spraw z tego

stanu rzeczy.
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^ami, któro wci przybyway / rdzennych t^ubomii Kosyi,

i podwirzono, ile czas starczy, npieszyy na plac boju;

tu znajdoway s\ maijazyny wojskowe i lazarety. War-
szawa wygldaa podczas obu kampanii r. 1813 i póniej,

po przejciu Renu, jak olbrzymi rosyjski obóz; Senator nie

mia nigdy tyle stycznoci z jencrarimi, co za urzdowa*
nia w Najwyszej Radzie. A miodowe miesice — tygo-

dnie raczej — rosyjskiej okupacyi szybko miny; gdy
Nowosilcow stan w Warszawie, jencraowie nie pami-
tali ju o »braterskich wzgldem kraju uczuciach*, które

im po ukazu zaleci Cesarz, wkraczajc w granice Ksi-

stwa. W wspóczesnych listach Lubeckiego do ksicia

Adama peno skarg na brutalno rosyjskich komend •*;

w obfitej z tego czasu koresjtondencyi Lubeckiego z pre-

fektami departamentów, przebija «_rono jk rozpaczliwej

boleci pod uciskiem udrcze, których przedmiotem byli

podwadni mu polscy urzdnicy w stosunkach z takim

Awerinem lub Remetjewem, pod nadzorem rosyjskich

radców stanu, »iiaczelników«. jak wówczas ich nazywano,

traktowani jak »chystki«, jak «pachoki« •'. Szidhkije, cy-

wilni dygnitarze, niezaleni od Rzdu Tymczasowego
a przydani prefektom do kontroli »prawo!nylno.ci«, WMp<'»«

ubi(»gali si z W(>jr)niifmi, z jeneraami, w udrczaniu oby-

wateli i urzdników Ksistwa, pod hasem, które w tym

czasie wypowiedzia otwarcie W. Ks. Konstanty: Le Du-

ch^ de Varsovic doi exister, com^ne U ettt, suns nugmen-

dion, e doi Nre youurrne, par ku Nusse d la rii«w...**.

Senatorwiceprezes przy.wiadcza temu hasu pr/ed ka-
dym jeneratMu i radc stanu; wobec Polaków ub«de\val

nad nastpstwami wojny, które z caym mwenlar/em tar<5

i naduy znikn z chwil zwycistwa i ukoczenia dzia-

a wojennych. Pisa nawet wymowne » przedstawienia*

o nadu/.yciach, które kuryer wojskowy powióz do Ale-

ksandra, odczytywa to stylistyczne wypracowanie •przy-

jacioomt Polakom*"**; jeneraów i radców stanu natomiaai

raczy ciekawsz dla nich lektur •tajnogo« momoryatu
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dla Cara, z mylami o przyszych losach Ksistwa War-

szawskiego^^; t lektur zaskarbia sobie ask warszaw-

skiej filii petersburskich salonów, maza zabójcz prze-

szo, stawa w szeregu nawróconych grzeszników. Dla

nich szeroka ruska natura stoecznej oligarchii miaa zawsze

wyrozumiao, jeli dali rkojmi szczerej, trwaej popra-

wy; wiadkiem Speraski po roku 1821.

Sam skad Najwyszej Rady by wyrazem tej samej

»dwulicowoci«. Dwaj Polacy suyli za negacy wrogiego

hasa: le Duche doit etre gouverne par un Russe a la

russe; Polacy, dawni poddani Jego Imperatorskiej Moci,

wypróbowani w swej lojalnoci, niedoszli architekci Wiel-

kiego Ksistwa, ju choby z tej samej racyi w nieasce

u jeneraów. Nie omieszka te Aleksander zaakcentowa

tego dobrodziejstwa — rodowitych Polaków w skadzie

Najwyszej Rady — gdy przysza pora, po caorocznem,

beznadziejnem milczeniu, odezwa si po raz pierwszy do

gnbionego kraju ^^. Natomiast prezes i wiceprezes rzdu
byli poniekd wcieleniem hasa, które za Wielkim Ksiciem

powtarzaa jeneralicya; oni rzdzili krajem, Wawrzecki

i Lubecki kierowali jedynie dwoma wanymi wydziaami

administracyi, sprawiedliwoci i spraw wewntrznych;
zewntrzn cech nadawali rzdowi anskoj i Nowosilcow.

»Polono{ile« — co prawda — obaj i nie jeneraowie, co

mogo razi jeneralicya; wojna — jeneraowie potrzebni

na placu boju, w komendzie rezerw, w administracyi woj-

skowej Ksistwa; szkoda wojskowych do tych czynnoci,

jakie penia Rada Najwysza. A pity czonek, Niemiec,

jedyny urzdnik Ksistwa, cho w subie saskiego króla,

Colomb, by pewnem ubezpieczeniem przewagi obu ro-

syjskich senatorów, gdyby Polacy chcieli co »popsu«.

Podobno w poowie marca 1813, we dwa tygodnie po

aliansie z Prusami, Aleksander nie móg obmyli lep-

szego skadu Rady.

W maju 1813 rozpoczo si zatem koleestwo No-

wosilcowa z Lubeckim. Zetknli si ju w Wilnie z ko-
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cein czerwca pr/eszeco roku; byli razem w obuzie, pnd-

czas cofania s\ wojsk rosyjskich. Moe Senator spotyka
grodzieskiego marszaka, jesieni 1812 r, w >peterHbur-

skich salonach* albo nawet u Dworu, na jakim familijnynt

obiedzie u Cesarza^'; w salonach atwiej, na familijne

obiady przy carskim stole nie odbiera podobno w uwyni
czasie zaprosze, wobec » nieokrelonej* swojej pozycyi.

Kto wie, moe te pierwsze wspomnienia o Lubeckim,
z jesieni 1812 r, byy kamykiem, co potrci lawin za-

ciekej nienawici Nowosil(;owa do Lubeckiei^o, do nietro

i do Plalcra, którego niezawodnie spotyka w Petersburiru

podczas kampanii r. 1812 a zna dobrze od dawna, z cza-

sów »Tajneiro Komitetu*, kiedy odbiera od niei^o inspi-

racye o urzdzeniu rosyjskich ministeryów '^ On nie cier-

pia Polaków, nie pozbawionych rozumu politycznego; co

to za Polak — myla Senator. Mia sabo do » niepopra-

wnych* Napoleoczyków, którzy wtedy dopiero si po-

prawili — za to gruntownie — gdy Napoleon by na wy-

spie w. Heleny. Cae kóko póniejszych przyjació Sena-

tora, po kongresie wiedeskim, to sami niegdy. zaciekli

wielbiciele Napoleona. Na ich czele Zajczek, d out ttei-

ymur oul honneui\ z wieku mu i z urztjdu ten zaszczyt

naley. Dalej Wgleski, legionista, mczennik narodowej

sprawy. A »Sta« (irabowski, typ nawróconej owieczki, pra

wa rka Nowosilcowa po roku 1820; w Krakowie, na

wiosn roku 1813, najwikszy krzykacz, gotów rozszurpar

kadego » zdrajc*, co way si pomyle o negocyacyach

z Carem. A Kalasanty Szaniawski, powolny wykonawca
rozkazów Senatora w komitecie cenzury po roku 1820,

jeden z owych czcicieli Napoleona, co ju w czasach Naj-

wyszej iady garnli si do nowego soca na widno-

krgu warszawskim wschodzcego—w postaci zy/owalego

wiceprezesa. Hy cay legion gorszych. na)nikc/.emniejH/yrh,

na ich czele Koniecki, ten druch kHicia Józefa, który

wodzowi pomnik postawi nad Klster. Za l<» lakie osobi-

stoci aana nom, satis rredit, jak Wawrzecki. Lubecki,
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Ludwik Plater, nie miay aski przed zyzem senatora, ani

nad New, ani nad Wis; Lubecki przedewszystkiem,

ze wszystkicli najzdolniejszy, mody, z przyszoci, o ile

mu si rycho nie skrci karku, wyróniany widocznie

przez Aleksandra, autor niedoszej konstytucyi litewskiej

z r. 1811. Tamci dwigali na barkach cay inwentarz za-

wzitej rusofobii z czasów Napoleona, niez rkojmi
trwaego nawrócenia, o ile nie poegnali si z widokami

karyery »w odmiennych okolicznociach*. Z tych za kady
mia miao paradowa przed Carem reputacy wierno-

ci i lojalnoci — sukin-e-syn licemier...*) Naigrawano

*) Warto przypomnie tu mieszn anegdot o pocztku anta-

gonizmu midzy Lubeckim a Nowosilcowem, któr Kajetan Komian
poda bez zastrzee w swoich pamitnikach (III. 105). Wedug Ko-

miana Nowosilcow, powoany do Rady Najwyszej, »sdzi niego-

dnem zasiadania obok siebie i drugich niedawnego i modego pod-

porucznika wojsk rosyjskich; std to wypyno ródo nienawici

ks. Lubeckiego do Nowosilcowa, z której najsmutniejsze wyniky
skutki*. Komianowi take zawdziczamy wersy, jak Nowosilcow
opowiada, e Lubecki suy w pruskiej kampanii 1807 r. i pod Fryd-

landem uciek z pola bitwy (III. 121). Nie domyla si Komian, jak

bezczelnie Nowosilcow kama; gdyby by wiedzia, e Lubecki

w r. 1807 od lat szeciu ju wystpi by z wojska, po zaszczytnie

odbytej kampanii lombardzkiej i szwajcarskiej r. 1799, nie byby za-

pewne powtarza niedorzecznoci o wstrcie Nowosilcowa do kole-

estwa »z niedawnym podporucznikiem*. Bezkrytyczne powtarzanie

takiej anegdoty dowodzi te jaskrawej nieznajomoci rosyjskich sto-

sunków. Wojskowa suba w modoci, trzyletnia suba, w której

nikt nie móg awansowa na jeneraa, z »odstawk« od lat dwuna-
stu, po odznaczeniach za mstwo w 7 bitwach, nie moga by
w oczach rosyjskiego senatora czemkolwiek w rodzaju capitis de-

minuio; to samo miewah w swoim stanie suby najwysi dygni-

tarze rosyjscy, nie zawsze tylko z zaszczytn wzmiank o osobistem

mstwie i o orderze przypitym przez Suwarowa na placu boju.

W póniejszych latach, gdy antagonizm zaostrza si coraz bardziej

a naóg pijastwa wzmóg si jeszcze w Nowosilcowie, Senatorowi

wyrwaa si moe kiedy w polskiem towarzystwie taka niehlago-

nadiona niedorzeczno, po obfitych, rozumie si, libacyach. wia-
dome kamstwo Nowosilcowa o ucieczce Lubeckiego pod Frydlan-

dem dowodzi w kadym razie, e lubi kpi sobie przed Polakami
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h\ w Petersburtru / dyletaiityzniu Nowo»ilco\ia: Vhomme
unirersel, le g4nip d toiitc sauce; szydzono z irnorancyi,

jak ten ^s^luiny Anirloman*, cel Anglopnan /ieff^, lórmiiskl

8i<5 w powanej dyskusyi, i^dy pocz mówi o Rosy i.

o rosyjskich stosunkaci - w gbi Kosyi, za petcreburek
zastawa. Tern bardziej to gniewao Nowosilcowa, gdy
w stoecznych salonach spotka si z ustalon opini o zna-

jomoci Kosy i, jak Lubecki wprawia w podziw mini-

strów i senatorów, sypic z rkawa statystyczne daty,

których oni napróno szukali w caych stosach urzdowych
>dokadów«. Nie szczdzi te przytyków domorosemu
znawcy ekonomicznych stosunków Kosyi, temu 'ignoran-

towi*, co nie mia nigdy w rku Adama Smitha, a po-

waa si rezonowa o takich kwestyach, jak oywienie
si produkcyjnych cesarstwa, otwarcie nowy cli rynków,

uzdrowienie kredytu, i wszystko to bez cytat z Hakona

lub z Quesnay'a. Mniejsza o to; gorzej, e w wielu peters

burskich salonach, gdzie wiedeski ban nita albo wcale

nie bywa, albo zimno i kwano by przyjmowany, ten

Litwin, cc petit prince, mia mir i powaanie, utrwalone

dugim pobytem wczasach nieaski Nowosilcowa. Suchano
go z zajciem, nie be/ wraenia, jakie sprawiaa sia ar-

gumentacyi w wywodach Lubeckiego, choby jej kto za-

rzuca pewn skonno do paradoksu. Jeeli za byemu
polonofilowi zdarzyo si posucha argumentacyi »iego

maego ksicia« na temat: »I*olska potrzebna Rosyi a Ko-

sya nawzajem I^olsce* — ce petit prince móg mu wyda
si niebezpiecznym rzeczywicie czowiekiem; mia po-

zycy ii Dworu, mia stosunki wród stoecznych » wiel-

moów*, u których mimo zwrotu opinii, ju dostrzeonej

przez Senatora, nienawi Polski nie uczynia jeszcze ta-

kich pobtpów, eby nio byo na ni skutecznyci rodków

s »Holduckicj karyoryt sniunawidionef^o •k^iitka*. ' l>owu»iii.

© to nio przyczyni imi populornoAci ani w l« - na

bruku wurszuw.skini, gdzie WMz^d*u' i>i«Imo h\\y^ >>
> >i

o-

lcol'iflkich iolniony.

Snolkn. t. II. 19
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Wedui? pani Potockiej — co prawda — wszyscy oligar-

chowie radziby byli usadowi si w Polsce a Polaków

przenie na Sybir; w tynn samym jednak czasie, a raczej

po miesicu, Stroganow jeszcze rozrónia dwa obozy:

ceux qui pretendent etre de vrais Russes, i takich, co jak

Nowosilcow przed piciu laty, w trwaem zadowoleniu

Polaków widzieli interes Rosyi. Wobec tych drugich, sia

aruumentacyi, jak »ten may ksi* druzgota przeci-

wników, moga czasem co znaczy. Nowosilcow wietrzy

w Lubeckim od samego pocztku niebezpiecznego prze-

ciwnika » prawdziwych Rosyan«, a do nich coraz wiksz
uczuwa skonno, przewidujc instynktem upadego »wiel-

moy«, po której stronie przyszo, gdzie bezpieczniejsza

przysta.

Poza oczyma drwi z nowego kolegi w Radzie, nie

zaniedbywa najmniejszej sposobnoci, eby psu mu opi-

ni, zarówno wobec Rosyan, jak i wobec Polaków, w to-

warzystwie warszawskiem, w którem przyja ks. Adama
i niestrudzone zabiegi przyjaciela wyrobiy mu rycho

dobr pozycy*). W oczy jednak by jak najlepiej z »ma-

*) Najchtniej bywa Nowosilcow w salonach pani Aleksandro-

wej Potockiej, o której czste wzmianki znajduj si w ówczesnych

jego listach do Czartoryskiego. Ona za pisze w swoich pamitni-

kach {Memoires de la C-tesse Potocka publies par C. Stryjeski

str. 364): La natur avait disgracie cet homme, comtne si elle eM
voulu qne Vexpression repoussante de sa figur servU d'avertissemen

d ceux que son adresse et sa duplicite pouvaient induire en errenr.

II louchait d'une facon toute particuliere : tandis qu'un de ses yeux

fiattaient, Tautre scrutait au plus profond de l'dtne la pensee qu'on

cherchait a lut derober. II me fut presente par le prince Czartoryski,

et, dans les premiers temps de son sejour d Varsovie, il vint souven

chez moi, apparem,ment pour savoir ce qu'on y disait et ce qu'on y pen-

sait. J'avoiie qu'il me fascina pendant quelques mois: je le crus de-

vou4 a nos interets. De plus experitnentes que moi y furent pris, et

n'en revinrent pas si promptement . . . Wanie w tych pierwszych

kilku miesicach, w cigu których zyzowatemu Senatorowi udawao
si • fascynowa* urocz pani Annet, nieraz Nowosilcow korespon-

dowa o niej z Czartoryskim. W lipcu 1813 spodziewano si, e ks.
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em kHi<i^.tkiom«; tak kaz.ifa taktyka, której Senator ciele

prz<»strzeL''a w Warszawie. Z 1'olakaini uriawai po dawne-

mu polonolila; jake nie by w harmonii z polskimi

kolej^^imi. Lubecki za — to pewno — wyczekiwa No-

wosilcowa, przez pierwszyci szoó tygodni urzdowania,

Adam zjedzie do Warszawy na imioniny pani Alf^knandrowoj, No-
wosilcow zaUr/.yl Rit; z n\ nawet, h |)r/.r^rawHzy zakad. unu|dstl

wapaniuly podwieczorek dla warszawskich dam, na którym królo-

waa pani Annolta: cela m'a procure le paiair de donner d toutes eet

dames a ma cnmpngne un goiier . . W tym sapiym licio (G Mi«*rpnia

181.H, Arrh. Ozart. 54-4-7) wspomina o przojodzie l'awa Slroi»an'»wa

przecz Warszawie' do armn w Saksonii: Le Ce Strojanotr a etr pr^-

aefit ici d touien len bellen dames; la C-esse l^otorka et M-me Goh-

iakowska ont ^tó fort aimahlea pour tui, U a trouv«i M-me Fótocka

on ne pfu pfis plus fiitttahlp, je ne r^poudrnis pas de son roeur, n
son sejunr ratt plus prolong . .. Nio byo zatem tak le Senatorowi

w warszawskich salonach, dziki wprowadzeniu przez ks. Adama,
bodaj, ozy go tam z pocztku nie przyjmowano lepiej, anieli w »pe-

tersl)urskich salonacht. Po/.niej dopiero towarzystwo wat "le od-

wrócio sit» od Nowosilcowa i to me tyle z pobudek polil\. ....^u, po-

niewa nie lak rycho spostrzeono siej na jogo wrogiem usposubie-

niu, co z powodu coraz wikszego zbydlcenia. jakie wimagalo si^

w Nowosilcowie w miar pijastwa. Z lem wsz)sikiem nie obesilo

si bez legendy - jednej z wi«lu — jakoby to wanie odporno
warszawskich dam rozjuszya Nowosilcowa i rozbudzia w dawnym
»polonoiiU< nienawi do polskiego spoeczestwa. Szczególna ni(>os.

Gdzie nie szukano /r«')dla jego odmiany, tylko nie tam, g" !^

ao jej szuka, w psychologii takiego jak on czowieka: w « in

interesie. Legenda ta znalaza take wyraz w pamitnikach K \\x

(III. lOi, ItO), gdzio powierzchowno Nowosilcowa opisana o wielo

drastyczniej jeszcze, ni w wspomnieniach pani Potockiej: »Nowo-
silcow mia powierz»'howno;i a szczególniej twarz, nie tylko me-

przyjemnji, lecz odra/aj:tc;| ; czerwony i jak tn|dem okryty, wtroku

syzowatego i ostrego, ju dobrse osiwiay, nio tylko nio móg fti^

podoba pci piknej, lecz wstrt jej osobii swoj wraRl*. Pocil-

kowa za/.}o z pani Al< knandrow Potock b\a indiy i»>ii.fiii

take pewnym c/.nikiem w stosunku Nowosdcowa t I. ;u.

którego pani Annetta lubia i c/sto do liobio lapra^ftala (bltecilil

w papierach Luheckiego z r. 1813 I 1814, Arch. siciuct A " ").

Niech tylko ta wzmianka nie dn powodu do nowej legend 'y

rywalizucyu o wigldy królowej wttrsza>Askich nolonów pi lx
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jak opatrznociowego czowieka w ówczesnem pooeniu
Ksistwa; lka si tylko, wespó z ks. Adamem, z którym

wanie w tym czasie w coraz cilejsze wchodzi sto-

sunki, czy Nowosilcow przyjmie urzd wiceprezesa. Opi-

nia Czartoryskieeo bya mu w tem wyroczni; obydwaj

odetchnli, gdy wspópracownik ksicia Adama, »przy-

chylny i gorliwy popieracz Polski*, zaj obok Lanskoja

miejsce na posiedzeniach Rady.

Nie mona dziwi si Lubeckiemu. Niewiadomo, czy

jego take ostrzega Ludwik Plater; w jedynym licie Pla-

tera do Lubeckiego z r. 1813 niema sowa o Senatorze '^^.

Zreszt, jeli kto mia wtpliwoci, ks. Adam usuwa je

wyjanieniem, e Nowosilcow musi koniecznie polityko-

wa z wasnymi rodakami, dla dobra sprawy. Osobistej

sympatyi wiceprezes Najwyszej Rady nie obudzi nieza-

wodnie w Lubeckim; logiczny jego, gruntowny umys
musia pozna si wkrótce na pytkiej powierzchownoci
z jak starszy kolega w Radzie wszystko traktowa, nie

przeszkadzajc wcale ))temu maemu ksiciu« grzeba si
w aktach bez chwili wypoczynku i wyrcza kolegów

w kadej mozolnej pracy. Moe te wreszcie otwary mu
si oczy na pewne waciwoci » naczelnego nadzoru«^

jaki pan wiceprezes, wfachowiecw, adept Adama Smitha,

zastrzeg sobie w rozdziale rzdowych agend nad skar-

bowoci Ksistwa. W kocu, kademu ciyo to przykre,

bd co bd, dobrodziejstwo inwentarza w »zasugach((

Nowosilcowa, z jakiem wypado przyj jego »powice-
nie«: moralne wyuzdanie przybierao w nim coraz mon-

si do antagonizmu midzy Lubeckim a Nowosilcowem; obu stosu-

nek z pikn dam byJ cile salonowy, nic wicej. Lubecki, niesy-

chanie zapracowany w r. 1813 i 1814;, mao gdzie w ogóle bywa,
z tem wszystkiem jednak donosi w listach do domu, e jeden wie-

czór w tygodniu spdza zawsze u Nowosilcowa. Dla niego musia
czas znale; mia go wówczas za >czowieka opatrznociowego«,
jak Czartoryski i zaprzyjanione z Czartoryskim domy, do których

ks. Adam wprowadzi Senatora.
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8triialnieJ9Zo ksztaty, staro naopri, «potg^owane w Wiedniu
pijastwo i lubiena, naj pi ui^mwsz rozpusta, strcay dyt^^ni

tarza w ka wybryków ordynarnei^o lamparta i ulicznika^^

»lacya stanu« kazaa na to wszystko przymyka oczy

póki na drugiej szali waAya niezachwiana ufno w in

tencye Nowosilcowa, paniicj jc^^o upadku w r. 1H<)6, wie

deskiego ))m<;czestwa dla idei« i — przyja z Czarto

ryskim. On sam za, o ile nio by zanadto podchmielony

umia w salonach warszawskich rzuca pósówka o swo-

ich osobistych stosunkach z Aleksandrem, od niechcenia,

bez alektacyi, co tom silniej dziaao: wszystko to bya
prawda— szara, spowiaa prawda z przed lat dziesiciu —
a stwierdzona ustami ks. Adama, towarzysza wspólnych

z Monarch prac i zamysów. Jake nie miao utwierdza

8iQ przewiadczenie, e nikt nie ma takiego klucza do

skrytek let^o serca i przekonania, jak ten ©opatrznociowy

czowiekw; wszak jedn z pierwszych myli Cesarza po

wstpieniu na tron byo przywoa w tej chwili Nowosil-

cowa z londyskieu^o wygnania. Rozdzieliy ich chwilowo

okolicznoci; teraz mczennik swojej ancrlomanii by po

dawnemu gór; dowodem zaufanie, jakie mu okazano po-

woaniem na trudne .stanowisko w Warszawie. Có dzi-

wnego, jeli Lubecki myla, wespó z tylu innymi, e
dobro sprawy wymaga w stosunku do takiego czowieka

szerokiej wyrozumiaoci wobec tych wielu zbocze, które

sam Nowosilcow nazwa nie bez humoru, mówic o ro-

syjskiej naturze: nos cOtes faihlrs r noti pctUs /w^r/iA ori-

yiurls .

.

W Nowosilcowio jedyna, ostateczna nadzieja — t na-

wet myl pokrzepia siej «may ksii^o. irdy r«jce mu
opaday w rozpaczliwych wysikach nad ratunkiem nie-

szczliwego Ksitjstwa.

W trzy dni po bitwie pod Lipskiem, nim jeszcze pierw-

sze o niej pogoski przedary s\q do Warszawy. Lubecki

pisa do ks. Adama przez Szaniawskiego, który )ui wów-

czas zbliy si<j do Nowosilcowa:
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))Odda\vca tego W-ny Szaniawski... opowie Ksiciu

o pimie, które Rada Cesarzowi przedstawia. Moim jest

projektem, aby sam JW. Nowosilcow do gównej kwatery

z niem ruszy, albowiem adne pismo nie zdoa nieszcz-

liwy stan kraju tego opisa. Zajci wan dla Europy

spraw, mniej zainteresowa ich mona tem, co w oczach

ich ma zdawa si moe rzecz, gdy tymczasem zguba

mieszkaców (Ksistwa) jest pewna. JW. Nowosilcow znaj-

duje by potrzebnem i sprawiedliwem, aby Rada nazna-

czya czonka z grona swego, i o tem mamy pisa do Ce-

sarza. Istotnie niema innego sposobu, pisma bez rezolu-

cyi zostan, jak i budet. Nie ma Cesarz czasu one czy-

ta, a otaczaj jego osoby nieczue na zniszczenie kraju.

Zaczam listy z Litwy i innych miejsc, na rce moje od-

dane. Niech Ksi od siebie pisze do Cesarza i mona
z pewnoci powiedzie, i rozpacz ostatnia zawieszon

zostaa na nadziei pomylnego skutku z wyjazdu JW-
Nowosilcowa spyn mogcego ^2.

Data listu 22 padziernika 1813; po Senatorze spodzie-

wano si take ordownictwa za Litw; równo w dziesi
lat po tej dacie Mickiewicz dosta si do wizienia w celi

wileskich Bazylianów.

Po trzech dniach, 25 padziernika 1813, Lubecki, ura-

dowany, donosi Czartoryskiemu: ))JW. Nowosilcow i Rada
przychylaj si do wysania, ale postanowia prosi o to

Cesarza z wyuszczeniem koniecznoci... Ten projekt jest

jedyny... Ksi z swojej strony niech nie przestanie do

Cesarza o nieszczliwym stanie pisa... «'^ Prawdziwy
tragizm zudze; »ten may Ksia wypracowa obszerny

memorya dla Cesarza — wrczy Nowosilcowi — i cieszy

si, e Senator powiezie go do gównej kwatery, ustnym

opatrzy komentarzem. Do tego jednak nie przyszo; pró-

no oczekiwano upowanienia do misyi Nowosilcowa;

w kilka dni po bitwie pod Lipskiem, pismo Rady Naj-

wyszej do Aleksandra pozostao zapewne bez odpowiedzi.

Ks. Adam móg lepiej oceni rozmiary wpywu, jaki
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Senator inó^ wówcza.s wywrze, w /etkiiicciu OHobiniem

2 Monarch*). atwo jednak zrozumie, e wola by dy-

«kretnym, nie psu przyjacielowi pozycyi w Warszawie.

Troszczy si tylko, /oby »opatrznoóciowy czowiek* nie

•) Korcspondencya NowoBilcowa z Czartoryskim w cij^ lat

181B i 18U Arch. Czart. &4-i-7) dowod/.i jasno, |ak saba bya jenzose

wówczas puz}cya Nowosilcowa \sob«!c Crsarza, a sarax<>iii. jakirh

on usug doznawa od przyjaciela, celem naprawy i wzmocnienia

lej pozjcyi. Przodewszystkiem, jui nicbawtMn po przyjcidzi<» do \4i'ar-

fzawy (8 20 czerwca 1813^ NowohIIcow udaje sic; pod proU-kcy k».

Adaiua w sprawie zasyslowanej od trzech lal pensy i, pony la mu
osobne » memorandum* w tym przedmiocie i prosi o wstawienie <ii

u Cesarza, za bytno.4ci w gównej kwaterze, dokd Czartoryskiego

sprawy pul)iiczne powoyway. List koczy si«;: i-f/iru. d ' rami,

poree lou^i hien et soyee heHreux, bon voy<iye ( 'arto., u po-

szczcio si wówczas w prywatnym interesie Nowosilcowa, w spra-

wach publicznych zabiegi jego w Iteichenbach nie odniosy, jak

wiadomo, iadnego skutku. W lad za tym listem poszed drugi, ró-

wnie;): z pi0541) o prolekcyj w gównej kwaterze (24 czerwca 1813}.

8iostrzeniec Nowosilcowa Cziczerin da w twarz swojemu pukowni-

kowi i zosta zdegradowany; ratuj nieszczliwego modzieca. Wida,
ie w par tygodni po przyjedzie do Warszawy i wobec '"'W

pozycya Nowosilcowa nie bya jeszcze bardzo silna, skoru -.
,
ra-

wie tego rodzaju nie móg obej ai bez interwencyi ks. Adama.

Za to list z IH lutego 1814 tchnie najczystszym altruizmem »polono-

lila«: poleca Czartoryskiemu gorjico spraw pani Jisping
'

Ua
maj.'|tkui; niech ('z. wyje»lna zniesienie koniiskaty. W i....j.. .614

|3 maja) pod wslrzsajcem wraeniem zajci.i Taryia i 1. d.. Nowo-
silcow pieje hymn na chwa Aleksandra, z wyra;^.n wskasówk.
ieby Czartoryski posuiy mu za co w rodzaju telefonu do przemie-

nienia tego hymnu w uszy Monarchy. On ma zasug de fntrr resstr

Uh flois de sany r/u mm Monstrt' faisait coulcr inu/i/rmcn/ dans tom*

Irs pnys et de hnunir tte re monde et pnfcipiter dana les enfert la

Tyrauuic et la Yiolence: len stafues d'or (fue rhatine natioH /hi «*ri-

gerai ue sernit qit'Hn faihle tiibut dr reconitatssaitct' , tl fttmdroU

u'on fasse de lut um I)ie%i-I*i'nnte et t{He rha*fu*< indtridu tiam* 4M

mninoH tui portr un ruite comme d non Santenr . . Alek^andor byl

bardzo wra>.liwy na wszystko w rodzaju •kultu«. cb a .•»!

wielk:\ pod tym wzi;ldem obojtno Czy jotlnak ten .'•.• n>«

wytlu mu si pizen./. ni«*Hntacznym, jeili go ku. Adam odc«}U IV-

sarzowi? Nowosilcow du mu v% kaidym rasie do posnania. it by-



296 STUDYA I SZKICE

uprzykrzy sobie nowego posterunku. Wszak grozi tern

od czasu do czasu; to nie mogo zaszkodzi. Dzikujc
Czartoryskiemu za przyjacielskie usugi wobec Cesarza,

doda"*: Je crois deuolr vous obsewer seulemen iie si

roMS roKuerez qu'Il croi waiment avoir besoln de moi

dans ce pays-ci, de moderer vore ele et de ne pas insi-

ser beaiicoiip . . . Gotów jednak wpowici si«, jeli Ale-

ksander zada... Dans out ce u^H a fait dans ces der-

niers enips, U a agi comme un inspire; je ne veux plus

av(^r d'autre volonte que la sienne...

W razie pomylnej inspiracyi Cesarza, na tle wyobra-

enia, rozpuszczonego pomidzy Polakami, e Nowosilcow

radby si ju uwolni, ale dla dobra Polski powica si,

pozostaje na placu — cokolwiek wskutek wojny stanie

si z Ksistw^em, byo co do zrobienia w Warszawie.

IV.

Min kongres wiedeski. W 24-t rocznic konstytu-

cyi 3-go maja, w przededniu pochliwego rozprószenia mo-

narchów, gdy po dugich rozterkach znów pod jednym
sztandarem skupi ich powrót Napoleona z Elby, 3-go maja

1815 r. stan traktat wiedeski: Ksistwo Warszawskie,

obcite od zachodu, przeobraono w Królestwo Polskie...

loby mu to na rk; bezporednio po przytoczonym ustpie dodaje:

Je suis extremenient sensible aux nouveUes marques cfamitie que vous

venez de tne donner^ en Lui parlant de moi et en conservant Tinten-

tion de revenir a la charge .

.

. Dobre sowo Czartoryskiego wobec
Cesarza miao jeszcze wówczas dla Nowosilcowa tysic razy wicej

wartoci, ni te >sprawunki«, które ks. Adam na jego prob zaa-

twia dla niego w Paryu, Pani Aleksandrowa Potocka (1. c. 347)

wiedziaa co o rachunkowych interesach midzy Nowosilcowera

a Czartoryskim: Nowossiltsoff profita secretement de Tenorme fortun
du prince Czartoryski aHn de satlsfaire ses gouts fastueux et de

pourvoir d ses ohscures debauches. Por. Mocicki : To historyczne

III czci Dziadów, Biblioteka Warszawska, 1908, II. 159 (»poyczkat

20.0(J0 dukatów).
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lUuni ó, lEmpirr dc Iiussie, ii y nera lie inecocablenuni

par s(i Cotistti(li(jn, ponr Hre posadd^ par Sa Majesl^

VEmpcrcur dr fnnUs les liufisies et mch Huccenseurs d fr
petuUe. S. M. Imperiale ne n*^erve de donner n cel Li
JGuinsant d'une administration disiticte, rejcUninion inte-

ricure qu'elle jitgera canuenahle ".

I*ótrze(;ii roku przedtem warszawscy mowie stanu

starali si: to samo, lecz w szerszej rozcii^Ioóci, z pewniej-

tzem ubezpieczeniem, oprzer na o)ustronnyrn traktacie

Polski z Hosy, bez utraty I\)znania, z cisem zobowi
zaniem Cara, jako »strony kontraktujceja, do poczenia
polskich u^ubcrnii z o)Szareni Ksi(;stwa, druuriej okontra-

ktuj-jcej stronyw. Traktat ten spez na niczem: Królestwo

KouLcresowe stanc na kongresie w rzdzie pastw Ku-

ropy, jako akt carskiej aski, akt samowoli zwyciskieL^o

Monarchy, dokonany na przekór tym obydwu potgom,
którym Car mia odwaj^ oprze si enertricznie: przeciw

»królom« i pt^tersburskim »wielmoom«. Niepewny std.

ponury horoskop, co najmniej dla rozcifiroci noweg^o

pastwa, nieokrelonej i w zawieszeniu pozostajcej: wscho-

dnie jego granice, które Car uzna »za przyzwoite* — ju-

gera convenables — wyzw zacieky opór »wielmoów«,
z cichem ale skutecznem poparciem » królów o. Mao kto

móir si w tym wzgldzie udzi. Warszawscy mowie
stanu, autorowie projektu niedoszej Unii roku 1813 —
w cztery wieki po horodelskiej — i w tej tak okaleczo-

nej postaci swoich planów widzieli dar Opatrznoci, po

rozbiciu ojczystej nawy przed dwoma laty: Matuszewio,

Mostowski, Stanisaw Potocki, Czartoryscy, ojciec i nyii

/woki ksicia Józefa, wrócone ojczystej ziemi, spoczyway

w podziemiach w. Krzya w Warszawie, jeszcze nie na

Wawelu.
Wiadomo »> traktacie nades/.a do Warszawy pónym

wieczoHMn. Nowosilcow o)wieci j luditwi w teatrze,

podczas antraktu, gromkim okr/yUu»m: \'ive Ir roi de /V>-

loyne !
'•.
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Wiceprezes Najwyszej Rady Ksistwa Warszawskie-

ffo wszed do Tymczasowego Rzdu, do grona piciu

królewskich Namiestników, którzy do koca grudnia 1815

rzdzili krajem o utrconych od zachodu granicach i we-

spó z warszawskimi mami stanu zajli si urzdzeniem

konstytucyjnego Królestwa ''^. Znów, jak za dobrych cza-

sów przed kilkunastu laty, jak w ))Tajnym Komitecie^

pierwszych lat Aleksandra, zasiad obok ks. Adama w kol-

legium piciu Namiestników; zreszt znalaz w nim da-

wnych kolegów, z wyjtkiem najbliszego, tego Colomba,

którego wydzia — skarb Ksistwa — przez dwa lata by
pod zwierzchniczym nadzorem wiceprezesa, nie bez ko-

rzyci dla nich obydwu, nie bez dotkliwej szkody dla

kraju. Midzy Lubeckim a Senatorem przyszo do starcia

zaraz na pierwszej sesyi Tymczasowego Rzdu ^^. Zda-

rzay si i dawniej takie rónice opinii, w onie Najwy-
szej Rady, nie w tak ostrej postaci, jak póniej, za mini-

sterstwa ))tego maego Ksicia«, i nie w tak zasadniczych,

o caej przyszoci kraju decydujcych kwestyach. W po-

litycznych materyach Lubecki unika — zdaje si — w o-

gólnoci dyskusyi z Nowosilcowem, jakkolwiek go nie po-

sdza jeszcze o »dwulicowo«. Mimo swej przysowiowej

))gadatliwoci((, by niezmiernie ostrony wobec kadego,

Polaka czy Rosyanina, jeli go z gruntu nie zna, co pó-

niej w^ tak pasy wprawiao Senatora, e nie mia ma-

teryau do kucia politycznych donosów na Lubeckiego.

))Przezorny Litwin« wdawa si nieraz w polityczne dys-

kusye, jeli z wszelk pewnoci móg liczy na dyskre-

cy: z Czartoryskim, z Mostowskim, z Matuszewicem*),

) Pod wraeniem zwrotu w zachowaniu si Aleksandra na wio-

sn 1813, w ustawicznem zetkniciu z Rosyanami, którzy przeby-

wali wówczas w Warszawie, Lubecki nie zapatrywa si optymisty-

cznie na przyszo Ksistwa. Do Czartoryskiego pisa 6 sierpnia

1813 (Arch. Czart. 5459): »Kto wie, jakie przeznaczenie czeka ten

kraj. To pewne, e nasi ssiedzi Austryacy i Prusacy lepiej kraj

nasz, bogactwa jego etc. etc. znaj, ni my. Wszake linia wyej,
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z tlawnynii lowarzys/.aim [)r.'icy nad autonomi Litwy,

z Htaryin Wawrzcckiin i Ludwikit-ni Platerem^*. Nowo-
silcow jednak posiada nadto sprytu, h*by «i nie pnmy-

linia nioj pocijcnic;ta wielo moe szkody lub dobra pnyiiie*. Jui
wic podczas zawieszenia broni r. 1813. w oczekiwaniu projektowa-
nych ukfadow o pokoj, liczy si»» z tein. >.•• turyloryuin K*tii;<«twa lo-

stariic obkrojori'. (haraktcryslycziia przrstroKa. >.eby czuwa*'- nad
tein, czego Prusacy i Austryacy bd si domaga, znajc tlepiej

od nas« warto rozmaitych okolic kraju. Troska o te csAci Ksi^
fltwa. na kf<')r(» Prusacy i Austryacy mieli f;zrz< ^,'t)ln\ fa

ju Lubeekirgo wkrótce po obj«;ciu urzdowania w .\ .^ ^ iU-
dzio. Z czasów kongresu wiedeskiego zachowa si w papierach

Lubeckiego (A/i4) ciekawy list jeneraa Kosiskiego z 24 listopada

18U, o kwcstyi wloj^ciaskiej i o przyszych lo-iach WieU "

i

:

•Udezw \V'XM(i z d. 14 bm. iniatem zaszczyt od«>bra w i _, ...u-

tiiey chwili, w którey dzielc rozpacz powszechn, ledwo ienlem

zdolny wynurzy u<zucie wdzicznoci za askawe przyicie moich
uwag o polepszeniu bytu wocian. Hcic wiadkiem u i. ia-

kie od'zwa X-cia (Jzartor) skiego w t) m przedmiocie , Li na
umysach wszystkich klas-* obywateli, w popiechu rzuciem moie
uwagi, podchlcbnym udzony uroienicm, i zdolnieysze i wicey
z przedmiotami sntM oswoioiie j)ióro przedstawi ie z cz> m-

townie}sz}m rozbiorem i wskae pewnieysz drog
,

. ,-...*
w szczególnoci bytu wocian a w ogóle caego kraiu*. Niezupeniu
jasny ten ustp listu mieci w sobie moe wskazówk \»podchlo-

bn} m udzony uroienicm*), e zaniechano projckl<»w w kw.-

ciaskiej, aby nie utrudnia zamysów Aleksandra w
polskiej, ze wzgldu na wraenie tych projektów wród ro\ ^o
otoczenia Monarchy. Prz(>dmiot to wart dokadniejszego zbadania.

W dalszym ci:|i^n Kosiski pisze: •! kt«»by. Moci Xi/. nie da si^

uwie tcy lubcy nadziei, syszc gos KommiSf*yi, s rozkazu W.
Monarchy kuicey proiekta przyszego szczcia Knh>w HowiaiWkiego

rodu. Przyznam si icdnake WXMci. i widtc kongre<« irhrnny

w Wiedniu a nie w retersburgu. Wilnh* lub w Warszawie, i Nay-
ianieyszcg) Imperatora otoczonego Ministrami ani na oh- •"• •>.%

aki, w cigym zostawaem wahaniu si midzy nailstei a \

i kiedy wdziczno lub nadzieia pomnaaa ludiioA stolicy, la

grzj»bany w moim ustroniu, czekaem, czyli los p o

tak pomylne dla Suwian okolicznoci, przeiiioe «..-

manow zazdroA?... Ale iu i wlpliwoA znika. . «• < <

Dii! A co uMl w tym nieszczciu naybolvnic> tiyni. irat lo. ie na-
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li W sdzie o wmaym Ksiciu«. Da dowód tej bystroci

pod koniec roku 1815.

8ze dzieci, wnuki, pra i prawnuki zapomn, emy przebiegszy ob-

szerny nieszczcia obwód, stanlimy na tym samym kresie, z któ-

rego rozpocz si zawód !!!« Charakterystyczne wyznanie starego

Legionisty i Napoleoczyka. »Nasze dowiadcznie stanie si bezuy-

tecznym dla potomnoci!!! Chyba, e Europ pokryte zasona cie-

mnoty i Polak tak zapomni, jak Greczyn dzisieyszy, e Milcyades,

Epaminondas, Arystydes, iego wspóziomkami byli. Nim straszliwy

wyrok wiedeskiego kongresu rozerwie ogniwa wspórodactwa. .

.

a blizka moe zmiana politycznych stosunków postawi Polaka na-

przeciw Polaka, pozwól Moci Xi wyrazi wdziczno i powa-

enie, do których cnotliwym urzdowaniem nabye prawa, i chciey

by przekonanym, i te uczucia nie przestan nigdy by moim wy-

dziaem«. Wynurzenia tego rodzaju robi wraenie, jakoby dalszego

cigu niejednej ustnej rozmowy w Warszawie, o niebezpieczestwach,

które groziy od strony Prus i Austryi, i o liniach wytycznych »syste-

mua, którego coraz wybitniejszym reprezentantem stawa si Lube-

cki a do którego stary Legionista nawróci si od kampanii r. 1812.

W marcu 1814; Kosiski i Bniski delegowani byli od departamentu

poznaskiego do Lubeckiego, jako czonka Najw. Rady, kierujcego

Wydziaem Spraw Wewntrznych. (Kosiski do Lub. 19 marca 1814,

A/44;). Warto tu przytoczy take wspóczesny list Matuszewica, gó-
wnego przedstawiciela projektów ukadu z Aleksandrem po mo-
skiewskiej kampanii; wiadczy on o cisych wówczas stosunkach

midzy Lubeckim a MatuszewMcem (dd. 3 grudnia 1814). Lubecki ob-

chodzi imieniny 4 grudnia, w wili imienin pisze do niego Matusze-

wic: »Tyraskie i konieczne zatrudnienia przykuy mnie na kilka

godzin do stolika a serce wydziera si gwatem do Szanownego
Sollenizanta, lecz serce przepenione czuciem rzadko dobrze tóma-
czy si potrafi; powiem po prostu : niech suy Xiciu szczcie tak

pikne, jak Jego dusza, tak bogate jak Jego serce w cnotliw czu-

o, tak jasne i czyste, jak Jego rozama. Por. gorce, pene piety-

zmu wspomnienie Lubeckiego o Matuszewicu w jego memoryale dla

Mikoaja o przyczynach powstania, tom I, str. 392. W ogólnoci,

idc ladem wskazówek, z kim Lubecki przyjani si w tych cza-

sach a wobec kogo trzyma si z daleka, odkryje si trafniej istotne

ródo jego póniejszego antagonizmu z Nowosilcowem, anieli we-
dug anegdot Komiana lub zjadliwych wiadectw Mochnackiego.

Niejedn te wieo ukut legend wypadnie wedug tego spro-

stowa.



Po Waterloo, po dnii^iej n*8tauracyi Burbonów. jeBie-

ni IHlf) vvytrlj|dann w WnrBzawie przyja/du »króla«, ró-

wno w 20 lat po wyje/Hzif Stanisawa Au^^usta; AIckHan*

der omija dotd Warszaw, dopiero jako akrul poUkia

pratrn powita pnlskij Htolic<}. Czart«>ryHki proHi zau cza-

su, eby mu pozwolono spotka nkrólao przed przekro-

czenieuj i^^ranic Królestwa, w Poznaniu: D(ti(/tiPZ. Sire,

nouH faitc insruirc <Vavancp dn rnips ou rons cirtuIreM

d Varsovip et pcrmcUez moi de venir en PtUMne. u Posen,

att deuartt dc Yoire Majest^ Imperiale*^. Król ni* przy-

cbyli siej do tej proby, natomiast wezwa Nownsilcowa

do Berlina, gdzie, w powrocie z Parya, stan^-^ 24 pa-
dziernika 1815 •'.

Do Warszawy z trównej kwatery ze docbodziy wie-

ci, niepokojce. Byo ))Królestwo<«, od piciu z ^ór mie-

sicy; pod dowództwem W. Ks. Konstantejjro organizowao

&\ wojsko polskie ju od pótora roku; t<*k9t wiedeskie-

go traktatu zapowiada nadanie konstytucyi. która, weduar
dosownej osnowy tego aktu, miaa stanowi onierozer-

walny wtjze« mitjdzy Królestwem a Cesarstwem Kosyj-

skiem; w Warszawie ukadano projekt konstytucyi i ustaw

dopeniajcych, z najczynniejszym udziaem Czartoryskie-

go i Nowosilcowa". Tymcza.srm z najbliszego otoczenia

Cesarza dostaway si do Warszawy przestrogi i wska-

zówki, któro konstytucyjnej przyszoci nowego pastwa
zy stawiay ioroskop. Oarowski, jenera adjutanl Ale-

ksandra*), syn hetmana smutnej |>ami<)ci, oslrzeu^a ks.

•) Ciekawy list Oiarowskiogo (Arch. C«urt. 64*7) datowany s Pa-

ry/u 28 \vrz»'Aui;i przostrzrga ()rz«'il ws/.«»lki«'Mii .Hubtflno4oiain ja-

kii'j6 libi«raliii'j kon.slylur)i, u kadsio cal) nacisk iwi olunyAlenio sku-

tocznych Arodków przeciw mumiuwoIi wicekróla. H^unir InHlonNei"

vile et militaire, la rendre au Grand I>hc otw h Ittre •# la rt^^-

aenUiliou «/u Yirelioi, Ini assiijher «iu moiHJt hh mtltton pomr rtlto

r^prrseutatuiii, tnvttre dts fretns a tout /Kiiicoir arhitrtttr* tl cim>«-

8crire ca ;>oi«r<>ir pnr nne coH^tttutwn «i»M/>/r mnt* ^Herytwe. i m
rtndtud totts tes Mmintres r'*Mpousitblr« c 1'LmptrrHr lui-m^mt. <»••-
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Adama, e trzeba godzi si z losem, niema innego wyj-

cia : W. K s. Konstanty musi by wicekrólem;
konstytucya ile monoci, wprosta a energicznacc niech b-
dzie tylko puklerzem przeciwko samowoli W. Ksicia;

ministrowie, przed królem tylko odpowiedzialni, niech

rzdz i w Monarsze szukaj oparcia. Czartoryski zakli-

na króla, eby w samym zawizku nie niszczy wasnego

dziea. Donnez nous, Sire, im aure Grand Buc; le G. D.

nel U y aurail iin appel pour tout (metoda Lubeckiego podczas jego

ministerstwa), vons faire Chancelier et Novossiltsoff Yice-Chancelier

du Royaume, dissoudre le Gomite militaire et etablir un Ministere

de G}terre qui, de commun avec tous les Ministres reglerait tout dans

un Conseil d'Etat. Voild d'apres ma conviction la plus positive, les

senls principes, luniue moyen de ne pas faire crouler cet edifice

hien frele encore et qui autrement, fen suis hien sur, ne pourrai

nuUement se soutenir... Te rady Oarowskiego nie byy zgoa inspi-

rowane przez samego Aleksandra. Oarowski zapewnia o tern Czar-

toryskiego na samym wstpie: lEmpereur m'a dit qu'il ne vou-
lait rien bouleverser — moe zatem cay list Oarowskiego by
odpowiedzi na zapytanie, co sdzi o niepokojcych pogoskach,

jakoby sprawa konstytucyi bya zachwiana — qu'on travaillait sur

le plan que vous lui ave3 propose a Puawy et selon les instructions

et formes qu'on avait determine alors. JHgnore ahsolument ce plan

et sur quoi ii roule nieme ... je suis persuad, comme de Vexistence

de Dieu, qu'il n'y a ahsolument pas d'autre moyen au monde de

faire quelquechose de stahle, de conciliant heaucoup differentes cir-

constances et interets que la manier suivante itd. jak wyej. Byy
to zatem osobiste przekonania Oarowskiego, oparte na dokadnej

znajomoci caego otoczenia Cara i petersburskich stosunków. Co cie-

kawe, to e do tego mniej wicej planu powrócono chwilowo po

piciu latach, przed Sejmem r. 1820 (por. I, 280), i to w takiej kom-
binacyi, e Czartoryski ze Stanisawem Potockim i Ignacym Sobo-

lewskim mieli stanowi rzdzcy »tryumwirat«, Nowosilcow za,
który tymczasem zosta zupenie zdemaskowany, mia by usunity
z Warszawy. Kombinacya ta rozbia si, jak wiadomo, a Nowosil-

cow zosta w Warszawie po r. 1820. F*or. o jenera-adjutancie Oa-
rowskim pamitnik Michajowskiego-Danilewskiego (PyccicaM CTapnHa

1897, IV, 567); wietna karyera Oarowskiego skoczya siew roku

1818. gdy zdradzi si nieogldnie z swymi miosnymi zapaami do
W. Ks. Katarzyny.
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Consiantin nc sr pos.scdc pas au seu nom de Ujih et fi*'

Constiuion, ii hai Ir J)(iys, ht nntinn et tout ce qui ny

fai; .sa nominalion srrait une srntcncc de mori.. W ko-
cu listu — z 14 padzi<»rnik.'i 1815 • — Czartoryski od-

wouj' si<5 do komentarza, który UMtnic da Nowonilcow:

M. de Nov()H»iltz()ff sera danH le ras d'ajfiuter de houche

oiit ce ne je ne fais qu'udiqtu'r iri; pornzuniielii^iny hi^

w Warszawie, eby projekt wice- królestwa zachowa
w naj(Mlejszym sekrecie, (tfi» dr ne pas couvnr d'unr

crf^,j)e noire la joie et liwesse qne iarriv4e de \'olre Ma-
iesl Imperiale et Uoifalc y^pandra ..

.

/i tyni listem, penym zakl^r, Nowosilcow pody do

B<»rlina ***. Druu^i raz jak na wiosn 1812, i znów w ró-

wnie wanym momencie — podj si roli ywego ko-

mentarza do pimiennej odezwy przyjaciela, by odwie
Aleksandra od »ztrubnycj i nierozwanych kroków*. Po

(lwu tycodniach, w tr/y dni po tryumfalnym wjedzie Ce-

sarza do Berlina, pospieszy uspokoi Czartoryskies^o •*.

Niema powodu do adnych obaw, wszystko najlepiej; lo

tre caeiJTO listu z 27 padziernika. » Pisz w wielkim

popiechu, mój droL^ Ksi.-jtj, krótko dam Ci zna tylko,

co najwaniejsze ve qiCH y a dc plus essentiel. Cesar/.

przyby tu 12 24 jj^o. Mówiem z nim przez chwiUj naza-

jutrz po przyjedzie. Ces toujours la mrmc hunle, la iiirtMa

hivnvciUance, les wrtnes dispo.sitions gracienses pour votre

p(tys. II iiy a pas nne seule ide datis sa tt^le de tont

rr qii()jerowsky vons a (^crit. Myl, e Jej?o Cesarska

Wysoko Wielki Ksit^ zatrzyma zawsze tytu Naczel-

nego Wodza gardera toujours le titre de rotnmendani

rn vhvf des troupes polonaiscs^* — nie bdzie jednak by-

najmniej przebywa stale w Warszawie. Cesarz obieciU

zawezwa mnie do siebie za par dni, po W»/.ystkich ce-

remoniach i uroczyst)ciach. Cest alors, je crnis, qn'it me
ronimutnqn'ra svs idih^s et tne laissera partir; il m'a dii

qiir je parlirai six jonrs arant /iii«. Nastpuje dokadna
marszruta cesarskiej podróy do Warszawy — U viiera
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Posen — 28-go st. st. (10 listopada n. st.) o pó do pier-

wszej przyjedzie do Warszawy. Nowosilcow roztacza cay

plan uroczystego przyjcia. 11 faudrait que oues les fe-

netres des maisons sur cete rue — Krakowskie Przed-

miecie — soien couveres de heaii sexe de hau en bas.

J'espere qu'en ramassant de ous les guartiers out ce que

nons avons de femmes^ U y aura de quoi garnir une rue,

II ne fant point negliger les premieres impressions et ii

n'y a rien qui frappe davantage que cela; est en quoi

on a Je mieux reussi, lorsque VEmpereur a fait son en-

tree d Berlin, fespere que nons ne leur cederons pas.).

Przezorny Senator stara si przyjaciela zaj w^yszuki-

waniena warszawskich piknoci, by ich urokiem podbi
zwycisc Napoleona, w Berlinie za rozstrzygay si losy

Polski. Próno zaklina króla Czartoryski: Je demande a

Votre Majeste de ne rien decider de notre sort quHci —
t. j. w Warszawie — et apres avoir tout fait de ne pas

nous abandonner...^'^ A prawie z brakiem delikatnoci

graniczy ten wyraz zaufania do samego Monarchy, do jego

najlepszych chci, obok silnego akcentowania obaw, e
w otoczeniu nieprzyjaznem dla Polski Car nie potrafi, nie

znajdzie do siy, wytrwa w swoich zamiarach; niech

przynajmniej wyczerpie wszystkie rodki, eby nas nie po-

wici nieprzejednanym wrogom; niech to stanie si
w Polsce, by przekona Polaków, e zrobi, co w jego

mocy. W Berlinie ks. Adam lka si wpywów pruskiego

dworu, a zwaszcza mdrego Steina; lka si rónobar-

wnych szarf z carskiego orszaku, które wespó z tamty-

mi, berliskimi wpywami mogy u trumny Fryderyka

Wielkiego wtrci do grobu zmartwychwstajc Polsk,

jak przed dziesiciu laty, jak po pierwszej bytnoci Ale-

ksandra w Puawach. Caa nadzieja Czartoryskiego opara
si na wymowie i »dobrej wierze« Nowosilcowa...

On za nie szczdzi ustnego komentarza do zakl
przyjaciela, silnych, ale dalekich, pimiennych. Mia, jak

wiadomo, wiele stosunków w Anglii — cet Angloman
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fi^lfi' jeszcze z r/asóu pierwszejro sweg^o wygnania za

nicb()H/x/yka PawJa; odnowi je podc/aH mi»yi dyploma-

tycznej pr/cd 11 laty, za ministerstwa Czartorynkiegn.

Dzitjki tym znajomociom posiad' nieoceniony materyat

do komentarza, z kt<')ryni dortjczy Aleksandrowi lisi przy-

jaciela. Byy to wasnorczne listy ('zartoryskiej^o do m-
ów stanu Wielkiej Brytanii, pisane w zaufaniu podczan

kongresu, aby wpoi w nich przekonanie, ie ywotny in-

teres Anp^lii wymaga odbudowania Polski^*. Zdrady »tanu

nie byo ni«'zaw()dnie w tyci listach, moe nie byo na-

wet i zdrady zaufania, jakiem Cesarz obdar/a C/arlory-

skiepfo na konii^resie wiedeskim; byo prawdopodobnie

—

i trudno o ti'm wtpi — niejedno nieogldne wyraenie
o Aleksandrze, o tem, e »niepodobna na niego liczy*,

przyczynki do osobistej charakterystyki Cara, wobec któ-

rych syn ]*awa by niezmiernie draliwy; byy moe prócz

tego, choby tylko ze wzi^Ujdu na cel tych listów, pewne
akcenta, wiadczce, e to pisa raczej »Anglomana nili

Ftusofil. Nie inaczej byby zapewne rzecz Iq przedt^tawia

jenera Wilson, gboki znawca Kosyi, a gorcy zwolen-

nik odbudowania Polski

Nie chybi sukcesu ten >)donos« Nowosilcowa; l>y

w nim misterny wze szi^rokiej sieci podobnych denun-

cyacyi, któr bkitne szarfy oplatay Miuiarch. •t?tron-

nictwo Czartoryskich mówiono — ma wszelkie cechy

niebezpiecznego spisku; jego nastpstwa wyjd z pewno-

ci na jaw, o ile na zawczasu nie zwróci si uwagi, nie

za ycia Cesarza, to pewne, bo Polska musi uzna w nim

dobroczyc; dziaanie spisku — taki jest plan Czarlory

skich ujawni si dopiero pod panowaniem nastpców

Aleksandraa *". Jeli zatem w Berlinie grozio niebezpie-

czestwo skombinowanych z jednej i z druiriej strt»ny a-

taków na » Wskrzesiciela Polski*, Nowosilcow by mat-

ryaem na doskonay cznik midzy sojusznikami we
wspólnej akcyi, midzy ojeneraami* a pruskim dworem.

Moment ten znaczy nie mao w dalszej karyerze Senatora,

Smolka, t. II
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da petersburskim Mwielmooma pewne rkojmie jego ))na-

wrócenia«, a zarazem sta si zawizkiem coraz bliszego

czucia midzy prusk stolic a wPenomocnym Delegowa-

nym« Petersburga w stolicy Polski. Tu — zdaje si —
pocztek przeobraenia, w którem cet Angloman fieffe za-

niecha anglomanii a przeksztaci si z czasem w pruso-

fila zdeklarowanej barwy. Bezporedni za skutek tych

berliskich zabiegów Senatora i jego wspópracowników

wypyn na widowni w Warszawie. Mmy trzy tygo-

dnie uroczystoci, w których stolica Polski cieszya si

swoim królem, a ks. Adam, cho Namiestnikiem jeszcze

nie mianowany, w oczach wszystkich uchodzi za Namie-

stnika; tu przed odjazdem Aleksandra z Warszawy, w no-

cy 2 grudnia, spado niespodziewane rozczarowanie, doj-

rzay owoc berliskich robót Nowosilcowa *). Zwlekano do

*) Nominacya Zajczka spada jak grom z jasnego nieba na ks.

Adama w zamku warszawskim, przed samym odjazdem Monarctiy,

o 2-giej godzinie w nocy, w 5 dni po podpisaniu karty konstytu-

cyjnej przez Aleksandra, aktu, który Czartoryski susznie uwaa za

swoje dzieo. Ciekawe o tem szczegóy podaje Michajowski-Danilew-

ski w swoich nieocenionych wspomnieniach, ob. nin^B/i.epTb, Hmh.

A^eKcan^^pt IlepBBiH III, 356. Wedug Komiana (Pamitniki II, 2H0)

ju podczas pobytu Aleksandra w Warszawie, w listopadzie (1815),

kryy guche pogoski o namiestnikowstwie Zajczka, Czartoryski

jednak widocznie nie przywizywa do nich wagi. Przed przyjazdem

Cesarza do Warszawy tak uwaa swoj nominacy za rzecz zde-

cydowan, e nie waha si take i w tem wietle przedstawi Ale-

ksandrowi fatalnych nastpstw powoania W. Ks. Konstantego na

wicekróla: Son Altesse Imperiale s'est prononce positivement contr

tnoi, contr ma familie et beaucoup d'autres personnes; nous ooulons

Vous sewir et nous devouer pour Vous, mais dans ce cas, commen
rester en place? Elles doiuent etre remplies par des individus qui

auraient la confiance du Grand Duc... Innemi sowy: jaki bdzie
stosunek takiego wice-króla do jego rzdu, w którym ja mam by
Namiestnikiem, a osoby przezemnie proponowane czonkami? chy-

ba Monarcha znajdzie sobie innych ludzi! I to miao by argumen-
tem przeciw wicckrólestwu W. Ks. Konstantego (Czart, do Aleksan-

dra 14 padz. 1815, Arch. Czart.). Drugi list z tej samej daty (Maza-

de 1. c. II, 843) zaczyna si od sów: Ayant 4te honore de la eon-
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ostatka; C!eHarzowi byo wstyd, cicia unikn(f osobistej

przykroci, póki bawi w Warszawie i spotyka Czartory-

skioi^o. Nainiestmkiein zosta Zajczek — ks. Adam otrzy-

ma order Biacj^o Ora, krzeso w Senacie i miejsce w Ra-

dzie Administracyjnej pod prezydeiicy Zajczka, osobi-

stej^o nieprzyjaciela. nRiedny Zaj^-zok o jednej nodze —
druL^ straci nad Berezyn — sam nie móg tego poj,
jakim sposobem z zajczka zosta królikiem* — gorzki

dowcif), kt(')ry nazajutrz kursowa w syrenim grodzie ••.

Wybór Zajczka by rzeczywicie w swoim rodzaju

niepospolitym pomysem. MoAe inicyatywa wysza od Kon-

stantei^o, który od roku ceni serwilizm starego weterana,

stykajc siej z nim cigle w Komitecie W^)jskowym; e
jednak Nowosilcow przyoy irównie r<}kQ do ruiny pe-

wnych widoków ks. Adama na stanowisko Namiestnika

w Królestwie, o tem ni(^ mona wtpi**. »Rzeczoznawca«

polskich spraw umia wystawi Osar/owi nominacy Za-

jczka w szczególnie korzystnem wietle. Zajczek by bez

wtpienia poród elity polskich jeneraów najpowaniej-

sz si wojskow; pod tym wzi^bjdem nikt mu nie do-

r(')wnywa. Mia za sob dwadziecia lat nieprziTwanych

zasug na polu walki, od kampanii r. 1792 do bitwy nad

Berezyn, ze wszystkich yjcych wodzów najstarszy sto-

pniem, zdolno wojskowa i dowiadczenie, górujce bez-

warunkowo nad ówczesn plejad polskich jeneraów;

z takimi przymiotami, mimo kuli u nogi, kandydat raczej

na wodza naczelnego, nili na Namiestnika. Wanie je-

dnak to wyrónienie wojskowych zasug w walkaci o nie-

podlego, odznaczenie onierza, który przed dwttma hity

cierpia niedola jeca, by ofiar szykan i przeladowa
rosyjskich na Litwie komend: to ywy symbol tej uro-

czystej chwili, w której osiostrzana« Kosya »darowywa««

fiattcr tle I' M I. et cUnrtjf plu.s /i<ir/i< i. »ir /' . - p ui .?» ,/^

voir reudre romptn de^l raiaon* lUl.

•O*
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dawne urazy, biorc w objcia zbkan siostr. Byo to

w trucie » Wskrzesiciela Polskia, coup de thedtre, i wobec

Europy i dla narodu, wwspaniaomylnie obdarzonego y-
ciem«. I wicej jeszcze, ni sam bengalski ogie do owie-

tlenia historycznej chwili. Lubecki wierzy, zawsze po-

wtarza, e Aleksander »chce swoje dzieo utrzyma«;

w tern si nie myli. Król polski widzia jasno niebezpie-

czestwa, groce ))dzieu«, które po dugich, bezowocnych

zabiegach przywiód do skutku na kongresie wiedeskim

—

niebezpieczestwa, podkopujce jego byt, trwao, z je-

dnej i z drugiej strony. On niezawodnie pragn przeje-

dnania z narodem. Jeli naraa byt swego dziea pozo-

stawieniem swego brata w Warszawie: robi, co mu-
sia, jak tyle rajzy w poprzednich latach musia zanie-

cha odbudowania Polski 9^. Pragn oprze si na patryo-

tach, na epigonach Wielkiego Sejmu, na tych, co podczas

odwrotu Napoleona z Moskwy ofiarowali Carowi polsk

koron. Ich te powoa do rzdu, najwybitniejszych po-

midzy nimi, od Prezesa Ministrów w r. 1812 do Ignacego

Sobolewskiego ^*. Nie z tej strony lka si niebezpieczestw

dla Polski pod swojem berem. Obawia si wspódziaa-

nia ))nieprzejednanych« z rosyjskimi jeneraami, z ca fa-

lang petersburskich ))wielmoów«, która od maja, od za-

koczenia kongresu wiedeskiego, wszelkimi sposobami

staraa si w zawizku zgnie jego ))dzieoc<, a nie do-

piwszy celu zaprzysiga mu zgub, nie dzi, to jutro.

Car po kongresie nie przesta zrazu by ))liberaem«, w od-

miennej tylko fazie: witego Przymierza, wpywu pani

Kriidener, pierwszych, do sabych jeszcze ataków misty-

cyzmu. Tern bardziej jednak lka si wszelkich objawów
»jakóbinizmu«, enfants terribles tych idei, które »zbawca

narodówtt zamierza urzeczywistni po ukoczeniu trzyle-

tniej wojny w Rosyi i w Europie. A polski ))jakóbinizm«

budzi w nim wicej troski, ni kady inny, bo by w wyo-

braeniu Cara ekwiwalentem » nieprzejednanej « postawy

wobec Rosyi; mylne wyobraenie, którego Nowoeilcow
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W nim zapewne nio /aciwia, i nie bez raryi. Zajczek
za, ze swoj ojakóbiska przeszoci, z wszelkiemi rq-

kojmianrii szczerei^o nawrócenia, pomimo to najwiksza
zawsze powatra w »jakóbiskima obozie: Zajczek, nie-

przejednany wróg — nie Rosyi ale niei»^dy ks. Józefa,

teraz ks. Adama, ju przez to samo mia utrwalony wpyw
wród epigonów Kotajowskiej kunicy. Cokolwiek de-

nuncyowa ten sam Zajczi^k czy Nowosilcow: ze strony

Czartoryskich Aleksander nie przewidywa spisków ani

powstania. Za to, jeli namiestnikowstwo Zajczka bdzie
rodkiem do przejednania polskich wjakóbinów", jeli im
z Igowy wybije ze, niebezpieczne myli, odwiedzie ich

od roboty, niewiadomej a tem szkodliwszej, pour le roi

de Frusse et pour len y^neraux de 67. Peterahourg — to

motao si wydawa wielk wygran po podpisaniu kar-

ty konstytucyjnej, jeli twórca Królestwa dba o trwao,
o wutrzymanie swojego dziea«. Nowosilcow nie szczdzi
pewno wymowy, eby mu kwcstyc; namiestnikowsk wy-
stawi w tem o.swietleniu.

Sam Senator za, nrzeczoznawcaa, zoryentowa si do-

brze w rozmaitych odcieniach polskiej opmii; wkrótce b-
dzie zalicza gównych przedstawicieli polskiego ojakóbi-

nizmutt do orszaku swych popleczników. Oni bujali da-

wno na skbionych tyle lat falach politycznyoi przewro-

tów, bez powodzenia, nie bez rozgoryczenia, ze sterem

obróconym w przeciwleijym kierunku od »magnateryi«,

z t naczeln a zmienn zasad oryentacyi. Hyli wielbi-

cielami Napoleona chorowali chwilowo na orusofi-

li/m<i "^ - czekali jutra, ja.niejszetrn i pewniejszego —
wreszcie znaleli bezpieczn przysta w protekcyi Nowo-
siloowa. Zajczek dawno przesta by "Jakobinem*. By
onierzom i sug Napoleona, rzemielnikiem-onierzem.
Wiksz cz. suby spdzi w arniii francuskiej i tem
si szczyci. »('o mi ta szelma ojczyzna daa? Wszystko
mam od Napoleona!* Nie tak brutalne, wstrtne, a bar-

dziej /.namionne sowa wypowiedzia Zajczek podozaa



310 STUDYA I SZKICE

pruskiej kampanii 1807 roku. Jedne i drugie przekaza

potomnoci Niemcewicz: » Wiesz, co ci powiem? Wszystko

to dyaba warte, skoczy si na tern, e bdziem Moska-

lami« ^^ Bi mimo to Moskali po piciu latach, by w »mo-

skiewskiej« niewoli, po pokoju paryskim schlebia Wiel-

kiemu Ksiciu i dosuy si niespodzianie pierwszego

miejsca w wodbudowanej Polsce«, wyniesiony wysoko po-

nad nieprzyjació, których nie cierpia przez cae ycie —
midzy ))zmartwychpowstaym(f narodem a Monarch. Da-

wa wszelkie rkojmie — stary onierz — e bdzie su-

cha; e adne ))mrzonki« o powiceniu dla sprawy na-

rodowej nie sprowadz go z bitej drogi karnego posu-

suszestwa; e stary ale peen ywotnych si, nie bdzie

ich oszczdza, aby nie straci zdobyczy caego ycia,

plonu tylu ran, tylu bojów, nie samych tylko podchlebstw

inwalida z nad Berezyny. Mia rozum i odwag; jednem

i drugiem gotów wysugiwa si wiernie za to, co wzi
w nagrod dugich, znojnych lat suby u rónych panów.

Z niespodzian zdobycz pierwszego miejsca w Króle-

stwie, z wielk pozycy przyszy wielkie potrzeby: up
kondotiera po dugoletnich pryw^acyach. W tem wszyst-

kiem bya pewna rkojmia »poprawnego« postpowania;

kto da tyle weteranowi, móg jeszcze wicej przyczyni

ze wzrostem wielkich potrzeb ^l I to zapewne bra No-

wosilcow w rachub — i nie zawiód si, dobrze liczy

>znawca« Polski i charakterów. Lepszego Namiestnika

nie móg sobie wymarzy.
Berliski komentarz Nowosilcowa do listu ksicia Ada-

ma otworzy wreszcie oczy. Jasne byo, kto zrobi Namie-

stnikiem najzawzitszego wroga Czartoryskich. Ks. Adam,

w pierwszej chwili oszoomiony, zniós ten najwikszy

cios penego zawodów ycia z nieporównan godnoci
i z zaparciem si siebie. Z jednym tylko wyrazem alu
odezwa si do Monarchy: za order Biaego Ora. Od lat

pitnastu byo pomidzy nimi wciche porozumienie*, e przy-

jaciel Cesarza obejdzie si bez tych odznacze; pier se-



MUWU81L00W 311

natora, niegdy wiceministra, pusta, bez tych byHk(>t(*k,

bya dotd jedynoin jepro odznaczeniem, wyrazem nieza-

ciwianej osobistej przyjani *^ Order sta si^ widomym
znakiem zerwania dawnych stoHunków: z przyjaciela Mo-

narchy ks. Adam zdej^radowany na wojewod i czonka
Kady Administracyjnej. Co innejfo Lubecki. On nie mia
adnych praw do przyjani z J. C. Mofici, a otrzyma Ju
dawniej dwa rosyjskie (ordery, na placu b<»ju i w usui^ach

obywatelskich. l*rzy odjedzie Monarchy z Warszawy,
wród deszczu ask i odznacze, dosta trzeci ros\jski or-

der — jak irdyby dla szykany— pominito go jednak przy

pierwszych odznaczeniach polskimi orderami, pomimo kró-

le wskiejJTo postanowienia, a to wskutek pomyki No-
w os i I co w a. Po trzyletnim udziale wrzodach, pn pracy,

któr wszystkich w prawia w zdumienie, przy poegnaniu
z krajem, którego broni z takim wysikiem, miao lo ce-

ciQ jawnej nieaski, wskaz(nvki, e »król polskia woli o-

bej si nadal bez jetro usug. Nie bya to zwyczajna

»afera orderi)wa«. rzecz miaa dod wyrany przysmak po-

lityczny. Nie waha si te Czartoryski i wytkn »pomy-
kQ« Nowosilcowa — nic innego, jak 8am«»wadn zmian
nionarszej woli. Uczyni to w osobnym licie do Aleksan-

dra, gdy wkróla by w drodze do Petersburga. Mimo dra-

liwej pozycyi wobec Cesarza, w tydzie po nominacyi

Zajczka, uzna, e warto pisa w tej sprawie do Cesarza,

uj si za LAibeckim a zarazem odsoni intryg nieda-

wnego ©wspólnego przyjaciela«, którego »dobrej wierze«

siedem tygodni temu, z niezaciwian ufnoci poruczal

przy /^ krajn *)

*) l.iMt CsurtoryHkirgo do Aleksandra b 10 grudnia 1816 (Arrh.

Ceart.) nic puzoMtawia >.U(lnoj wtpliwoci, i* Nowoitilcow posmul
w Rprawio orderu Lubockiego wbrew pontanowioniu Monarciy a ta-

ra'/«Mn whrrw opinii k«. Ailainn i oaN»ifo ^nm.i, ktiiro

przy C^urloryskim w ccntiach <s:|(tu T) inr/ai^owegu. |u ,... . , ^,x

nspniom Król(*stwu u wprowadKcnioin kon.it\tucyi r. 1815. L« *nmc0
IjHheckt ^iait att ttutiihre des per>oHHt>.ii, nHxqHeU«s Y. 3/. arail «liii-
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Korespondencya Czartoryskiego z Nowosilcowem ko-
czy si na berliskim licie Senatora z 27 padziernika

gne accorder Vordre de VAigle Blanc. La list en fut communiuee
au Conseil avec Vore signaure. M. de Novossiltsoff, ainsi qu'il en

fait son rappor d V. M., a cru qu'EUe avait change d'avis et pour

plus de surete U crtit convenable que les marues de l'ordre ne soient

pas remises au P-ce Lubecki. Cependant la chose etait connue, U
avai recu les complitnents de tout le tnonde sur ce emoignage de la

satisfnction et des hontes de V. M. S'il devaU en etre prive aujour-

d'hui, U serait sensiblement piini au lieu d'etre recompense. La list

ou se trouuait son notn, a ete signee par V. M. dans Son dernier

ravail avec M. Sobolewski. Cette circonstance parait decisive en fa-

veur dn P-ce Lubecki. Ostatnie sowa wiadcz wyranie, jakie sta-

nowisko zajmowali Czatoryscy, Ignacy Sobolewski itd. wobec Lu-

beckiego w chwili jego ustpienia z Rzdu Tymczasowego, jak za
rol odegra wobec niego wówczas Nowosilcow. Ze wzgldu na po-

lityczny przysmak tej sprawy, rzecz nabraa rozgosu i pozostawia

te lad w pamitnikach K. Komiana, nie bez waciwego temu au-

torowi owietlenia; por. I, 439, przyp. 5. Na tem tle zrozumiay te
jest zwizek pomidzy powrotem Lubeckiego do Warszawy a na-

prawieniem »pomyki)) Nowosilcowa, amende honorable ze strony

Aleksandra. Lubecki otrzyma order Biaego Ora niespena w rok

po zeskamotowaniu tej dekoracyi przez Nowosilcowa, 5/17 padzier-

nika 1816. Z tem wszystkiem, mogo i to by, e Nowosilcow, po-

stpiwszy wbrew woli Monarchy, lub te, co najmniej, odwiódszy
go w ostatniej chwili od powzitej ju decyzyi w sprawie odznacze-

nia Lubeckiego, motywowa to wobec Polaków w sposób uwacza-
jcy dobrej jego sawie, jak wogóle stara si mu szkdzi w opinii

i podawa w podejrzenie polskie uczucia dawnego »praporszczyka«

(ob. wyej str 288). Moe std powstay pogoski, których odgos
odezwa si w mylnem mniemaniu, jakoby ks. Adam i jego przyja-

ciele yczyli sobie usunicia Lubeckiego z Warszawy po ukonsty-

tuowaniu nowego w Królestwie rzdu. W ródach nie spotkalimy
si wprawdzie z takiemi pogoskami; spotka si z niemi jednak wi-

docznie prof. Askenazy, skoro twierdzi, e »nie chciano go mie
w rzdzie konstytucyjnym Królestwa, nie chcia ani Czartoryski ani

opinia«. Ob. Askenazy: Do charakterystyki Lubeckiego, Kw^artalnik

hist. XX, 516. Stosunek osobisty Czartoryskiego i Matuszewica z Lu-

beckim, jaki odsania si z Lubeckiego papierów (por. wyej str. 222,

293, 300), nie potwierdza, zdaje si. lego mniemania co do Czarto-

ryskiego albo Matuszewica. Opinia bya za niezawodnie podzielona.
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1816 ''•. Wkrótco pr/ostali zna si. W bilansie duj?i«»j.

dwudziostolotnioj przyjani zostaa po jodnoj stronie t^orzka

nauka, dro^o kupiona — po drut^iej pokana suma nieza-

,
paconych duj^<'>\v. W morzu dui^ów Nowosilcowa te byy
najwytrodniojsze, z pewn rcjkojmi, e ks. Adam ni^dy

8iQ nie upomni.

Dohry Numirsnik — to bya wielka wygrana, nico-

blirzonej wartoci dla oSenatoraa, po podpisaniu karty

konstytucyjnej przez Aleksandra, pierwszy warunek jeijo

dalszej eir/ystencyi. Có mia ze sob pocz? Koczy
ju r)4-ty rok ycia. Z koleinow w Najwyszej Radzie

i w Rzdzie Tymczasowym, I^olacy mogli zaj w Króle-

stwie wysokie stanowiska, o ile on sam o to si nie po-

stara, eby ich usunicjto lub zniechcono ; Lanskoj od-

jeda do Petersburska. Miae i Nowosilcow pój jego

ladem, próbowa, czy w Warszawie ju dosuy si
u » wieimo<')W« aski i zapomnitMiia dawnych »ixrzechówa

/. epoki TajneLCo Komitetu? Instynkt ostrzei^a, e w l*«»-

tershurs^u nastan niepewne czasy, niewiadomo jak dugi
stan przesilenia, który rozstrzygnie, kto zwyciy naresz-

cie: » pogromca Napoleonaa czy ta plejada barwnych szarf,

jeneraów, ws[)ólnicy wojennej sawy Cesarza i przeciwnicy

w walce o wadz. Dla Senatora, z jego przeszoci, z oso-

bistym stosunkiem do Aleksandra — pozycya lizka i nie.

bezpieczna. »()patr/.nociowy dla Polski czowiek* wola
powici si sprawom polskim, zosta w Warszawie, .lak

zosta? Konstytucya zawieraa wyrane postanowienia,

wykluczajce Rosyan od wszelkich Tunkcyi urzilowych

w pre(nvii>.nej osci nawot sapowno tila I.uhockio^o niox)\vt iycah-

wrt (ob I, -ty, (50). (^o do toj topiniit. wurlo porowiiiie charaktcry-

slyrr.n.-^ jino^dott; e tych wla.Atilo riusiSw, ktSr wodluff opowiadAiN

Lul)tM"kio^() poilal o nim w swoii-h wipoininrni.ioh I*r/oori\V!*ki, V%c-

cicaH (>rA|>BHa 1878. I, 64'.'
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W Królestwie. Mogo to marzy si — jeszcze przed pod-

pisaniem karty konstytucyjnej — takiemu Oarowskiemu^

eby kanclerzem by ks. Adam a Nowosilcow wicekancle-

rzem; pomys, przeciw któremu powstaliby najbardziej

nawet umiarkowani epigonowie Wielkiego Sejmu, reda-

ktorowie konstytucyi Królestwa, dla zasady, choby No-

w^osilcowa uwaali za przyjaciela Polski. Od czegó jednak

bya tradycya niedawnych czasów, kiedy w Warszawie,

przy rzdzie Ksistwa, rezydowa Komisarz Jego Cesar-

skiej Moci... Cesarza Napoleona. Stao si: Nowosilcow

zosta cesarskim komisarzem w Warszawie; urzdowy
tytu brzmia: wPenomocny Delegowany Jego Cesarskiej

Moci przy Radzie Stanu«.

Mogo to przecie razi, mimo tej analogii ze stano-

wiskiem komisarzy Napoleona, musiao razi ze wzgldów
zasadniczych, choby kto jak najsilniej by przekonany

o dobrej wierze Nowosilcowa. Na gruncie konstytucyi nie

tylko nie byo miejsca dla cesarskiego komisarza

w^ Warszawie; wobec zasad, na których opieraa si kon-

stytucya r. 1815, stanowisko Nowosilcowa, to najjaskraw-

sze ich pogwacenie, poniewa Cesarz by jako ))Cesarz((

obcym monarch; jako wkról polski«, dla znoszenia si
z polskim rzdem, mia przy sobie Ministra Sekretarza

Stanu. Liczono si z tem widocznie przy nominacyi No-

wosilcowa. Na trzeciem posiedzeniu Rady Administracyj-

nej, 2 stycznia 1816, wRadca zastpca Sekretarza Stanu

odczyta wyrok Najjaniejszego Pana, zawierajcy nomi-

nacy pana Nowosilzoff na Delegowanego i Penomocnika
Jego Cesarsko-Królewskiej Moci w Królestwie Polskiem

przez cig pierwszych miesicy od rozpoczcia

(czynnoci) nowego Rzdu« ^°^. Tak brzmiao urzdowe
zawiadomienie o nowej funkcyi Nowosilcowa. Przez cig
wpierwszych miesicyw — zanim nowa maszyna wejdzie

w ruch prawidowy— kogó to mogo razi, e Monarcha

chcia mie w Warszawie swojego wma zaufania«, tego

samego, co po wstpieniu Cesarza na tron, w lot otrzy-
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ma wezwanie, eby niezwocznie pospioBzy z Anglii do

PeterHburfa: to j^t^^o prawa rcjka, przyjacu-l modocianych

lat Aleksandra. Z kilku wpierwszych rni«*Hicy« uronu pi-

tnacie lat; zrazu nikt siej nie zdoby na odwag przypo-

mnie, o !nin(jy » pierwsze miesice«; po paru lataci,

choby kto taki znalaz sig w skad zm» Kz<du, byo —
za póno...

Tymczasem bowiem, i to ju w pó roku ledwie po

nominacyi, wPenomocny Delegowany J. C. Moci* potrafi

znacznie zeskamotowa udzia w obradacli izdu: miejsce

1 u^o.s w najwyszej inairistraturz*' kraju*), w Kadzie Ad-

inmistracyjnej Królestwa: na razie tylko prawo obecnoci

na sesyach, z czasem tros i to rozstrzygajcy, despotyczne

sic volOy na które póniej jeden tylko minister mia mia-o odpowiada: onie, Panie Senatorze!« Na Luberkim

p«)zna si Nowosilcow za czasów koleestwa w iadzie

Najwyszej i w Kzdzie Tymczasowym; by z nim na

pt.zor w jak najlepszych stosunkach, potrafi jednak usu-

n ^r«> z Warszawy po zatwierdzeniu kon.^^tytucyi Króle-

*) Ten inrinowr Nowosilcowa stanowi ciekuw ilustracy jego

stoHiinku do Aleksandra w r. 18115. Widocznio nio czul sit; jeHgce

•ilnyin w swojej pozycyi wobec Monarchy i nie niój?l bynajmniej na
to liczy, /oby Aleksander wyrazi sum iyczenio co do udziulu Ko-

misarza w obradach U/^du, czy to olicyalnie. w normalny sposiib,

za pomoc reskryptu Mmistra Sekretarza Stanu, czy te/ za jf»co pi>I-

urz«*doweiTi poredniclwcm ; Sobolewski niógt atwo podda t myl
Namiestnikowi albo któremu z ministrów, dajc im pozna, e takie

jest >,yczenie ('esarza. (Idyby )ednak Nowosdcow sprobowU lejco

sposobu I Kdyl)y spotka 8t<2 z odmow (lesarza, byby raz na tawsie

pr/i'^ra spraw<^v Kto wio, esy nie odniófit tef^o wraienia i konforoD-

cyi, jakio odbywa z Aleksandrem w Warszawie przed wyjasdem
Cesarza. Inna rzecz, je/li rzekoma inicyatywa wysia o<l Hady Ad-

ministracyjnej ; w takim razie Nowosilcow mia pew no.A. ite C't*sars

si nie sprseciwi, o ileby Sobolewski temu nie prsesskodii. Co do
Sobolewskiego jednak, Nowosilcow móg podobno na to licsy. i«

w /adnym ra/ie nie oprze sio zbyt cn< *
- 'i i Warssawy

nailejd/ie j»Mlmin\lna uchwaa U.hIn A ;, J
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stwa ^°^ Nie mia siy zapobiec ukazaniu si »tego maego
Ksiciacc na widowni Królestwa po szeciu latach...

Uzurpacya — jedyna moe w historyi — uzurpacya

najwyszej wadzy pod pokrywk niepokanej pozycyi;

zamach, wobec którego i naród by bezsilny i sam Mo-

narcha. Po kilku bowiem latach »Penomocny Delegowany

J. C. Moci«, poszedszy w sub ^petersburskich salo-

nowa, rzuci niewdziczn rol wprawej rkiw Cesarza, b-
dzie penomocnikiem wikszego pana, tego smoka o wielu

gowach, w które napróno godzi » wskrzesiciel Polski

«

i jego spadkobierca, drugi syn Pawa.
Nie od razu do tego przyjdzie; Senator umia czeka.

W cztery miesice i dwa tygodnie po nominacyi No-

wosilcowa, gdy mona byo sdzi, e ju ubiegy ))pierw-

sze miesice od rozpoczcia czynnoci nowego Rzdu«,
Zajczek spaci Senatorowi naleny dug wdzicznoci
za wasne stanowisko. Na posiedzeniu Rady dnia 15 maja

1816 wNamiestnik owiadczy Radzie, i zawiadomiony

))zosta od Komisarza J. C. Moci Nowosilcoff, i tene
»czsto nieprzyjemnie zdziwiony zostaje, gdy o dziaaniach

»Rzdu nie od niego samego, lecz ubocznie albo przez

))gazety uwiadomionym bywa, twierdzc, i do innego spo-

))Sobu postpowania i zaufanie Cesarza i jego w tem

wmiejscu urzd nadaje mu prawo. Namiestnik uwaa
»przedstawienie Komisarza za suszne i sdzi, i najprzy-

))zwoiciej zadosy mu si stanie, gdy Komisarz J. C. Moci
))wezwanym bdzie do bywania na posiedzeniach Rady
))Administracyjnej. Caa Rada bya jednego z Namiestni-

wkiem zdania, przyczem Minister Spraw Wewntrznych
»(Mostowski) i Minister Skarbu (Matuszewic) rodek we-

))zwania Komisarza do bywania na posiedzeniach Rady
» Administracyjnej znajdujc stosownym, prosz tylko, ae-
»by wezwanie to nie byo obowizujcem na kade po-

»siedzenie, tylko ile razy mu si to podoba bdzie; ró-

Dwnie. by o kroku tym Cesarzowi i Królowi niezwocznie
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Dzdiiny zoHta raport. Namiestnik postanowi uczyni »to-

»8i)wne Ho Komisarza J. C. Moci w«*z\vafne« *).

Tyle »ó\v urz(}(lo\vi'tro protokóu o zabójczej uchwale

If) maja 1816.

W sze (Im potrm. 2! maja, zdziwienie oirarn^o pol-

skich ministrów, t^dy na nasUjpnem posiedzeniu Kady od-

czytano [>ismo Nowosilcowa, z podzi(}k(»waniem zn irrze-

•) !'o8i«Mlz«'nio Katly Administracyjnej dnia 15 maja 1816 o<ibyo

si w nioobeonoci Czartoryskirjco, który od samego pocztku nale-

a do j«'j sklailu i w cir^gu pierwszych kilku micsijjcy r. 1HI6 bral

najgorliwszy udzia w jfj pracaci. dajnc lem bulujcy istotnie do-

wód zaparcia si siebie po nominacyi Zajczka na Namiestnika. Byl

on w tym czasie jedynym czonkiem Hady Administracyjnej bez teki

ininisliM yalnfj, z takim samym jednak gosom co ministrowie ('art.

66 Uonstytucyi . Nir opuszcza posiedze Ka<ly od pierwszego, dnia

28 grudnia 1816, a do 11 maja 1816, poczein wyjecha na kilka mie-

sicy i zjawi si znów dopiero na posiedzeniu Uady 15 padziernika

1816, gdy Nowosilcow ju od trzech miesiccN w niej zasiada. Nie

byt) to niezawodnie rzecz przypailku. e »zaproszenie« Nowosilcowa

na posi<'dzenia Hady odbyo si wanie w nieobecnoci Czartory-

skiego, tu po jngo wyjedzie z Warszawy. On sam czeka ze swoj
odezw do Uady, dopóki Czartoryski nie wyjecha, co rzuca jaskrawe

wiato na ich ówczesny stosunek, pomimo trwajcych jeszcze po-

zorów niezamconej zayoci. Wyraz tych pozorów znajdujemy

w przytoczonym powyej licie Nowosilcowa z 2 sierpnia 1816; ten

list, ostatni, wiadczy zarazem, e Nowosilcow dokada je.szcso

wówczas wszelkich staraó. eby utrzyma stosunek s Czartoryskim

lub przynajmniej zachowa pozory dawnej przyja>.ni. Z tein wszyst-

kiem jednak musia niezawodnie widzie, e od nominacyi Zajczka
nastpi mijdzy nimi zupeny rozam, jeeli obawia si •> m
ks. Adama przeciw swojemu manewrowi w maju 1816, Cza. :. . . «.i

za, ohoó nie by obecny na positnlzeniu 1:'> maja, wiedtial bi^zwt-

pienia o »zaproszeniu« Nowosilcowa. Jako jedyny czonek Kad>.

który /. powoiiu nieobecnoi-i na posieilzeniu nie bral udziau w je-

dnomy.lnej uchwale z 15 maja, móg czyni starania. >eby Ce-

sarz si do niej nie przychyli, jeli nie wprost u Cesarza, lo sm po-

rednictwem ministra Sekretarza Stanu. Ignacego ^Sobolewskiego,

z którym by w )ak najlepszych sto««unkach. Moe go w tem krpo-
waa wiadoma wszystkim. dugoli>tnia a wieo dopiero zerwana

przyja/, moe zai nie zdawa sobie sprawy z nicbezpieczoiutwa



318 STUDYA I SZKICE

czne zaproszenie, ale i z deklaracy, »e urzdownie tego

»czyni nie moe bez upowanienia Monarchy, o które
»si odwoa, e wszelako mio mu bdzie by wiad-

))kiem naocznym dziaa Rady, ilekro tego Namiestnik

»uzna potrzeb« ^^^.

Raport o jednomylnej uchwale z dnia 15 maja by
ju podówczas w drodze do Petersburga. Za póno wy-

kryo si fatalne nieporozumienie. Wedug tonu odezwy

Nowosilcowa zdawao si ministrom, e zgrzeszyli, co naj-

mniej, niedomylnoci, nie odgadszy przez pi miesicy

ycze ))wskrzesiciela ojczyzny«, w stosunku do Senatora,

który by mem zaufania Monarchy; sposób wniesienia

tej sprawy przez Namiestnika usuwa wszelkie wtpliwo-

ci w tym wzgldzie. Wydao si, e Monarcha nic do-

tychczas nie wiedzia o rzekomem swojem wyczeniua.

Intryga odniosa skutek: 11 lipca 1816, na posiedzeniu

Rady odczytano pismo Ministra Sekretarza Stanu, z przy-

chyln rezolucy Cesarza. Oto dosowne brzmienie zabój-

czego reskryptu z 29 czerwca 1816, tak niewinnej na po-

zór osnowy: Le Lieutenant du Royawme ayan temoigne

d Sa MajesU le voeu unanime du Conseil Administratif,

pour que vous fussiez autorise, Monsieur, d assister aux
seances dudit Conseil, a ohsewer ses travaux et a Uaider

de vos Iwniieres, Sa Majeste m'a ordonne de vous infor-

mer^ Monsieur, qu'Elle votis accorde VautorisaUon neces-

saire a ce sujef^^^. Nowosilcow skorzysta z tego upowa-

nienia w tym samym dniu, 11 lipca 1816 i nie przesta

korzysta do ostatnich dni listopada 1830, póki nie pod-

lub przynajmniej z jego rozmiarów. Podobno nawet Czartoryski

uwaa, e z dwojga zego lepiej tolerowa obecno Nowosilcowa

na posiedzeniach Rady, anieli dawa mu pole do intryg poza Rad.
Jeeli tak byo rzeczywicie, jeeli Czartoryski mia ju tak opini

o dawnym przyjacielu w maju 1816, nic nie mogoby rzuci równie

jaskrawego wiata na zupeny rozam w cigu pó roku, od pa-
dziernika 1815 (ob. wyej str. 303), bezwarunkowo nie z innej przy-

czyny, jak z powodu nominacyi Zajczka.
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y do Wilna, wied/c dokadnie od swych ajentów »odniu

i o codzinie wybuchu* *•*.

Zi^arnws/y ton plon intrycri, w lipcu 1816, Senator

nie widzia w ninn jeszcze rodka do osig^nicia owei^o

dalszeg^o celu, które^ro dopi po kilkunantu latach,

umykajc z Warszawy przed powstaniem liMto|)adowem.

W pó roku po podpisaniu karty konstytucyjnej, zniszcze-

nie hytii Królestwa Konirresowej^o nie wchodzio na razie

w widnokrL^ planów \owosilcowa. Wiedzia, nie wtpi
o tern, e Aleksander praLrni(» nutrzyma swoje dzieo«.

Zna lepiej, ni kto inny, plany Cesarza w sprawie prze-

obraenia Kosyi, szerokie plany, w których Królestwo

i jei^o konstytucya wanem bya ogniwem; wkrótce Mo-

narcha wtajemniczy b:o w liczne szczegóy tych zamysów,
powoa, jak pr/.ed 14 laty, do czynnego wspópraco wni-

ctwa '°*. Boh znajd... Dziesi lat temu, mówic o restau-

racyi Polski i o reformach w Rosy i, Nowosilcow hy sce-

ptykiem: LKmiKienr ti'aura jamais la fotce, Ihiergie et la

con/idnce qu'il fant pour cela... A na konirresie wiedeskim,
po »Slu dniach« Napoleoskich, znalazo s\ to wszy!*tko

u Aleksandra: sia woli, eneriria i zaufanie. Królestwo

Polskie byo rzeczywistoci, pomimo wszelkich rozpaczli-

wych zabiegów, któremi tielochranitieli usit»wali sparali-

owa a chodhy tylko skrzywi zamiary Aleksandra ***;

dalsze rozbudowanie pastwa, przyczenie gubernii, byo
zapowiedziane. Aleksandr Ha(josiowiennyj golów czu
sic} na siach, europt»jskie powietr/.e zmienio go nie do

poznania. Swoj drog, »Senatoro nie zaniedbywa naj

mniejszej sposobnoci, eby wej w blisze Bczucie« z da-

wnymi nieprzyjaciómi, zasuy u owielmoówo na pro-

azczrje, zahnjrje prosziawo; nie chwali si<} z tem jednak

przed Aleksami rtMu, wobec niego by pt) dawnemu ^laryln

Nowosilcowem, liberaem, polonolilem. t^i tempus . . . Bez-

piecznie byo zaj — w Polsce i w Itiisyi — stanowisko

wyczekujce: oryentowa sig, co jutro przyniesie, nie za-

pdza sig niepotrzebnie w jedn lub drug stronf}, dla
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Cesarza mie jedno, dla ))vvielmoów« drugie oblicze,

z Polakami w serdecznych stosunkach, nie bez przezornej

kontrasekuracyi wobec gierojów w rodzaju Paskiewicza;

oni nie mogli wtpi, e Nowosilcow na swojem poste-

runku suy wiernie ich sprawie. Licemieri\ kanieczno...

Zdobyte miejsce w Radzie byo na razie rodkiem do

innych zupenie celów, ni po roku 1820, realniejszej na-

tury. W Radzie skupiay si wszystkie gazie admini-

stracyi, z wyjtkiem wojska, od ofert na dzieraw mo-

nopolów rzdowych do nominacyi najwyszych urzdni-

ków, która sza do Cesarza po zatwierdzenie. Co za po-

ntne pole dla wszechstronnoci Nowosilcowa, skupionej

tylko na obszarze Królestwa, a aider le Conseil de ses

Itimieres. Doskonaa sposobno stosowania tej umiejtnej

»techniki« kollegialnych rzdów, której arkana zna na

wylot od dawna, z owym nieocenionym rozdziaem od-

powiedzialnoci i ze stosownym take rozdziaem zysków,

w miar decydujcego wpywu na rozstrzygnicie sprawy,

z lwi zawsze czci dla tego czonka czy ))wiadka«,

))nadzorcy« obrad, którego »wiate zdanie« byo wyro-

czni. Tylko wywalczy dla tej wwiatej opinii« tak moc,

e jej nic nie przeamie: przyzwyczai ministrów, w sa-

mej rzeczy ))odpowiedzialnych«, e niebezpiecznie by od-

miennego zdania, ni cesarski komisarz, co ma swoj po-

licy, wie wszystko — czego nie wie, to skamie — i nie-

bagonadione namiereja ministra w caej nagoci odsoni

przed Monarch. Rychy upadek Matuszewica nie tylko

odda Skarb pod ))fachowy« nadzór Nowosilcowa« ^^^, jak

za upieskich wspórzdów z von Colomb'em, ale by, co

waniejsza, owem Quos ego^ po którem zmikli jego ko-

ledzy, wiadomi nastpstw odwanej opozycyi przeciw

komisarzowi J. C. Moci: jedni z obawy o tek ministe-

ryaln, inni z wygody, dla uniknienia nieprzyjemnoci,

inni — z postpem czasu, z zmian stosunków — nie bez

niejakiej rachuby politycznej, eby nie drani zoliwego
satrapy. Niebawem kady, kto mia pienine stosunki
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z Rzdem, przekonywa sicj coraz bardziej, e me dosta-

nie adnej dostawy, nie zrobi interesu, jeli przed zatwier-

dzonioni ofert nie » wyjania Hzczej^óów sprawy komisa-

rzowi J. C. Moci; niej(?den pozna, ile way gos Senatora

przy jakimkolwiek awansie w suliie, przy »allewiacyaci«

dla dzierawców dóbr narodowych ilp. itp. Nie tylko bo-

wiem te interesa, które decydowaa Rada, byy pod bacz-

nym zyzom Nowosilcowa; lada urzcjdnik w kadej Ko-

misyi — Spraw Wewntrznych, Sprawiedliwoci, Skarbu

—

naraa ca przyszo, jeli nniezr^czniea zaatwi jak
spraw, któr komisarz J. C. Moci raczy interesowa si
osobicie. Ten ywy dla wszystkieijro )>interes« Senatora

nie cofa si(j przed proi^iem owity Temidy«, zwaszcza

sdów wyszej instancyi, w wtpliwych szczególnie spra-

wach, gdzie chodzio o byt zamonych rodzin, wpltanych

w cikie niekiedy pooenie, w rozpaczliwych stosunkach

ekonomicznych kraju przed zaoeniem Towarzystwa Kre-

dytowego *°^ Sowem, szerokie pod kadym wzgldom pole

dla szerokiej natury Nowosilcowa, dla fachowego, jak on

na takiej glebie, rolnika. Zna tajemnice umiejtnej uprawy

wdzicznego pola; Dpenomocny Delegowany J.C. Moci* nie

móg winteresowa sia osobicie wszystkimi szczegóami—
minima non cnrat practor: mia na rozkazy liczny per-

sonal swojego biura i — la^t not least — posiada spra-

wn policy o funkcyach dyskrecyonalnych, wyrobion
technicznie, wytresowan do tak zrcznego prowadzenia

rzeczy, e nikt nie móg zarczy, czy Senator wie, czy

domyla siij nawet, co robi jego ludzie, personal jego

biura albo tajni ajenci. Bez takiej »techniki« starannego

nadzoru nad wszystkiemi gaziami administracyi, z mi-

zern pensy ©Penomocnego Delegata J. C\ Moci«, Se-

nator nie wytrzymaby by i pó roku w \Van*zawie; pu-

ciwszy w ruch maszyn, widzia, e w Petersburgu nie

znajdzie równie wdzicznego pt)la dla swojej wszechstron-

noci. Przesta le grozi opuszczeniem Królestwa, zwa-
szcza od roku 1817, gdy z ministerstwa Skarbu wygryz
Smolka, t. 11. SI



322 STUDYA 1 SZKICE

Matuszewicza i osadzi w niem Wgleskiego. Upodoba

sobie Warszaw. Urocza rezydencya Poniatowskich, Frasca-

ti, zaspokajaa wybredne gusta krwi Stroganowych: wspa-

niaa dekoracya kosztownych a niewybrednych orgii, w któ-

rych kale Senator grzz coraz gbiej ^^^. Rozszerza si

krg potrzeb, wydatki rosy. Na wszystko dostarcza rod-

ków straszny rabunek publicznego grosza, obfitsze niwo,

ni za spóki z Colombem, kiedy z wyniszczonego woj-

nami kraju sprysto Senatora nie zdoaa wiele wyci-

sn: gospodarka, której dopiero w r. 1821 kres pooy Lu-

becki, ce petit prince^ od pocztku bee noire Nowosilcowa.

W r. 1817 takie obfite a zapewnione niwo stao si

kwesty ycia dla Senatora. Ju byy na ukoczeniu róne
))wielkie interesa«, nadzwyczajne, bo poczone z ukonsty-

tuowaniem Królestwa Kongresowego. W ich rzdzie gó-

wne miejsce zajmoway dwie sprawy: negocyacye z Pru-

sami o konwency handlow i zawia kwestya ydowska.

Co mu przyniosy negocyacye handlowe, których los

w cigu roku 1816 spoczywa w jego rku, o tem milcz

zupenie akta archiwalne; wiadomo tylko, e pruska ad-

ministracya, wiadoma doniosoci handlowego traktatu

z Polsk, nie aowaa jednorazowych wydatków na tak

ywotne cele ^^\ W sprawie ydowskiej wicej jest pozy-

tywnych punktów oparcia. wPolakom przyszo do gowy«
po utworzeniu Królestwa wydoby si z ydowskiej nie-

woli; osobliwa zachcianka. Czartoryski, nie usuwajc si
wówczas od udziau w Radzie Administracyjnej Królestwa,

by gównym promotorem rónych projektów, które miay
na celu nie tylko pewne rodki przeciwko wyzyskowi ze

strony ydów, ale cay plan reform w sprawie ydowskiej,

stopniowe przyswojenie obcego ciaa. Skoczyo si na

atwych do obejcia ograniczeniach, projekta utony w ar-

chiwach, a Nowosilcow zgarn podobno od ydowskich
kahaów kilkadziesit tysicy dukatów ^^^.

Rok 1817 zaway wiele w yciu Nowosilcowa, nie

tylko jako data upadku Matuszewica. Znaczn cz tego
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roku przepdzi za WarHzaw; dug^o by w Pelersburg^u,

gdzio \V(j(l<'skieco forytowa na ministra Skarbu *'*, je-

dzi do Moskwy w intoresie rokowa z dworem berli-

skim i stosunków handlowych mi(jdzy Królestwem a Ce-

sarstwem ^'^ Wszystko to byy pewno nieze interesa;

tyczyy sifj przedmiotów pierwszorzdnej wagi dla han-

dlowych i przemysowych sfer w obu pastwach, wie-

dziano za w tych koach, e Nowosilcow, adept Adama
Smitha, by pewnego rodzaju wyroczni w kwestyarh

ekonomicznych. W miecie rodzinnem, w Moskwie, bawi
za pamicitnetro pobytu Cara w drugiej stolicy pastwa.

To Epokowy moment, od którego datuj wszechwadza
Arakczejewa w Rosyi, pod naciskiem spotcjL^owanych wów-
czas niebezpieczestw, jakio w M()skwi<» groziy Aleksan-

drowi — cho od trzech lat oficyalnie "Bogosaw ionemuo—
ze strony spiskujcej oligarchii subowej ***. Ani wtpi,
e to dotknicie rodzinnej ziemi posuyo Anteuszowi do

oryentacyi: po czyjej stronie przyszo, z kim i, kogo

si trzyma? Tam te cieniy si wzy, zadziergane ju
od r. 1812, pomidzy nawróconym grzesznikiem a «>salo-

nami« obu stolic ('esarstwa.

Spogldajc wstecz na zdobyczr kilku lat od powrotu

z wiedeskiego wygnania, Nowosilcow nie mia powodu
aowa specyalnoci, jak obra po r. 1812: I*olska dobr/o

si wypacaa za jego »powicenu'«. Wszak pi lat temu

nielitociwie by zapomniany; w Wiedniu nie otrzynuwa
znaku ycia z ojczyzny, po powrocie do I*etersburga mao
kto chcia z nin) mówi, prócz Stroganowych i najbliszego

ich koka. A po bytnoci w obu stolicach, od r. 1818,

Dwielmoew zasypywali swymi listami zbkan niegdy,

nawrócon owieczk. Chwali si tom przed swoim war-

szawskim konfidentem, przed Okoowem, którego wkrci
na stanowisko Dyrektora Jeneralnego do ministerstwa

Skarbu, cz«Mn ostatecznie Matuszewica zniewoli d> ust-

pienia. Mya w tem moe próno, bya zapewne i tak-

tyka polityczna, bo Nowosilcow wiedzia, e Okoow roz-
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niesie tre listów po Warszawie; nie byo tylko dyskrecyi

wobec wasnych korespondentów. Kajetan Komian sysza

od Okoowa, »i raz Nowosilcow w wesooci humoru

i otwartoci okazywa mu listy, pisane od najznakomit-

szych senatorów rosyjskich, zaklinajce go jako Rosyanina,

aby nie dy do przywrócenia Litwy i Woynia do Kró-

lestwa Polskiego i aby odprowadza Cesarza od tej myli«.

Sam Komian nie wiedzia, co o tern sdzi: ))Bd sobie

chcia tem zwierzeniem Nowosilcow wag nada u publi-

cznoci, bd swoj zawiadczy przychylno dla polskiego

narodu — i wybra do tego brukow trb Okoowacc ^^^

To pew^ne, e Nowosilcow dugo nie pali za sob mo-

stów w stosunkach z Polakami. Nie ))dy« niezawodnie

do zczenia Litwy z Koron; moe jednak nie mia wy-

penia drugiej czci dania, i kto wie, czy odwodzi

Aleksandra od planu, z którym on nie rozstawa si

w pierwszych latach po kongresie wiedeskim. liczne

Frascati nie byo jeszcze wówczas t niezdobyt, jak pó-

niej, twierdz zachce wrogich dla Polski i dla bytu Kró-

lestwa. Kto inny spenia zadanie doskonaego narzdzia

tych dnoci: W. Ks. Konstanty z caym Belwederem ^^^

Nowosilcow nie rwa si do wspózawodnictwa z Ce-

sarzewiczem. By od paru lat w asce; mia jednak za

duo »wchu «, eby nie dostrzec, e to aska nie utwier-

dzona, nie oparta na tak silnej podstawie, iby mona
narazi j na uszczerbek otwart opozycy przeciw pro-

jektom, w których Monarcha trwa jeszcze wówczas z ta-

kim samym uporem, jak co do organizacyi Królestwa na

kongresie wiedeskim. Boh znajet... Nie dalej te, jak

w par miesicy po widzeniu si z Carem w Moskwie,

Nowosilcow pracowa nad niebezpiecznym elaboratem, po

za polsk sw specyalnoci, nad projektem w rodzaju

tych wypracowa, których tyle napisa za dawnych, naj-

lepszych czasów, kiedy przed nim witaa wyjtkowa ka-

ryera — co w rodzaju pozycyi kanclerza Bezborodki —
po wstpieniu na tron Aleksandra. Tylko nowe zadanie,
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do którego Cesarz go zaprzi^. rniao w sobie co wk^co),

ni opólno uwagi na temat po/danyci ulepsze admini-

stracyi hi) ulenia niedoli wocian. Byo to ni mniej ni

wiQcej, jak konstytucya dla caego Imperium, nnstoja-

Hzczaja kanniilHcija, i to nie dla rozrywki liberalnego Mo-

narchy, ale z wyranym celem, by j wprowadzi bez-

zwocznie w ycie, carskiem Byt' pa siemuL.,

ilizka robola. Odmówi niepodobna, ani nawet odwo-

dzi Cara od niebezpiecznych plaiKiw. Boh znajd... No-

wosilcow nie cofn sig przed tym, najwikszym w swej

karyerzo hazardem, napisa konstytucya o 11) 1 paragrafach;

nie natcja si zreszt, korzysta w ca(»j peni z wspó-

pracowuictwa swego sekretarza Francuza, który mu tylko

sprawi tQ niepr/yjemno, e umar przed zupenem wy-

koczenicMu elaboratu. Hazard by; o tern wiedzia. Uda
si, to redaktor rosyjskiej konstytucyi bdzie przy boku

Cara pierwsz osobistoci w konstytucyjnem Imperium,

jedn z pierwszych bezwarunkowo. Nie uda si — to mo-

na skrci kark; Car wyjdzie cao, jak wyszed tyle razy^

ale autor niedoszej konstytucyi bdzie kozem ofiarnym:

vide Speraski. Ry na to pewien sposób; co w rodzaju

przezornej reasekuracyi: napisa konstytucya dla Cara —
w sekrecie naturalnie, bo taka rzecz koniecznie wymagaa
sekretu, jt?li miaa si uda — i równoczenie zdenun-

cyowa Monarch przed »wiolmoamic, ubezpieczy si
na t i tamt stron. Czy autor tej niedoszej konstytucyi

rosyjskiej z r. 1818 uy tak misternego wentylu bezpie-

czestwa, o tt>m milcz archiwa, jak dotd przynajmniej

milcz. Za to w taj nem archiwum berliskiem s niewt-

pliwe dowody, e dwór pruski zna wczeniej elaborat

Nowosilcowa, ni ten biedny Monarcha, który go obstao-

wa. Konsul pruski w Warszawie by w cisej zayoci
z Nowosilcowem; pozna zawczasu wszystkie arkana se-

kretnej roboty darmo c/.y za pienidze. Senator by
z niej dumny; sam j nazywa, nie czekajc uznania wspó-
czesnych 1 pott»mnoci: cin Mristrrstihk der VoUtik.
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Ten » majstersztyk* by podobno najlepszym interesem

w caej karyerze Nowosilcowa. Od Aleksandra dosta za

projekt konstytucyi Sonimsk ekonomi, z wspania re-

zydency hetmana Ogiskiego, z dochodem rocznym

125.000 rubli. Mniejsza o to; sowiciej opaciy mu si po-

rednio polityczne nastpstwa elaboratu. Mao, zdaje si,

takich faktów w historyi, eby projekt ustawodawczy,

niewykonany i pogrzebany w archiwalnych czeluciach,

sam tylko projekt, tak wane sprowadzi skutki, jak to

wypracowanie Nowosilcowa. Ostrze elaboratu,misternieskie-

rowane przeciw oligarchom, umiejtniej ni w dawnych

projektach Speraskiego — ostrze ukute niezawodnie we-

dug pomysów samego Aleksandra, z wspódziaaniem

Nowosilcowa — skupio w jednej chwili, skoro wyda si

sekret, liczn falang petersburskich wielmoów przeciw

Carowi, cay niejednolisty zastp poerajcych si nawza-

jem bkitnych szarf; zagroony byt oligarchii zszerego-

wa je w zwart, solidarn mas. Arakczejew by ju od-

dawna odpowiedzialnym przedsibiorc nietykalnoci Cara,

rczy skutecznie za bezpieczestwo, o ile Monarcha su-

cha; on to, wgatczyski kaprala, nieporównany stró ce-

sarskiej osoby, rozpozna trzewo groce niebezpiecze-

stwo i powstrzyma od ciosu miecz Damoklesa jedynym

rodkiem, jakim móg Aleksandra ocali. Zmusi go rzuci

w kosz konstytucy i poczenie Litwy z Królestwem,

zaniecha na zawsze reform; zniewoli Cara do zwrotu

na caej linii, w polityce wewntrznej i zagranicznej, do

systemu, w którym oligarchowie mieli rkojmi, e nie

powtórzy si nigdy zamach na parcelacy Samodziera-

wia. Wspódziaay w tem bezwtpienia róne czynniki,

midzy innymi take i nastrój psychiczny Cara, proste

zreszt nastpstwo tej druzgoccej klski, doszcztnego

rozbicia wszystkich zamysów, które ywiy ambicy Ale-

ksandra od lat dwudziestu; osi caego zwrotu r. 1820

bya jednak sama ta klska, ruina zamierzonego przeo-

braenia Rosyi. Tu ródo dalszych nieszcz, ustalenie
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chronicznej, nieuU-czonej niemocy, z której syn Pawa
praiifn.' przez dwadziecia lat dwij^nc Hpucizn<; Piotra,

a zamany o[)uci rce. Tu te pocztek koca »ulubia-

nej idei« Aleksandra I, idei, zwizanej cile z jego prze-

wodni myl odrodzenia Itosyi; poowicznie wcielona

w czyn, zwiclmicjta po kongresie, skazana bya na mier
od r. 1820 1»8.

Szczliwy autor rosyjskiej konstytucyi nietylko wy-

szed bez szwanku z bazardownej roboty, ale w jej skut-

kach znalaz nan^szcie szczebel, po którym wspi si do

takiej wysokoci, jak o tem ju nie marzy od upadku

Czartoryskietro w r. 1806. By wprawdzie znowu przez dwa
lata »w nieasce* — u Cesarza, ma si rozumie^**.

Czy to przez ow zrczn asekuracy, któr moe za-

wczasu ju przyi^otowa w stosunkach z Petersbuririem,

czy tylko dziki pewnym rkojmiom »prawomylnoci«.
któremi dawnych wrojj^ów przejedna w ostatnich latach:

Nowosilcow tak silnie utwierdzi si na stanowisku, e
pod dwoma z kolei synami Pawa nic ju nie móg mu
szkodzie* cie monarszej nieaski, przeciwnie wzmacnia
tylko utrwalon pozycy — nie codzienne zjaw isko w ta-

jemnicach byzantynizmu. Od roku 1S20, jawny to ju
przedstawiciel i wykonawca woli opelershurskich salonów*

w nadwilaskiej stolicy, postawiony tak mocno, e nic

go nie ruszyo z Warszawy ani z Wilna, trdzie zaj po

trzech latach druir rezydency. Ani wstrt Mikoaja —
ani uliczny bezwstyd, tarzajcy w rynsztokach i upana-

raci imi Monarchy, którego Penomocny I)elei?owany

reprezentowa — ani ordynarne kradziee bez oson pra-

ktykowanych w wiecie Nowosilcowa— ani ohydne zbro-

dnie na erotycznym gruncie, któro pod kaden) ustawo-

dawstwem wiod do cikich robót albo nn rusztowanie:

nic nie szkodzio komisarzowi J. ('. Moci po r. 1820 *•*.

To ju ów niemiertelny »Senator« z Dziadów, znany

u nas kademu, ywo przemawiajcy do wyobrani. Za
usugi oddane petersburskim wielmoom, caej oklasiec—
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sosfowiju, jak ich nazwa Speraski — za policyjne rzdy

w Warszawie, za Filaretów, za powstanie listopadowe:

na znienawidzonego przed laty Senatora, przez tyle lat

nic wicej jak senatora, u schyku ycia spad rzsisty

deszcz nagród: Rada Pastwa, jej prezesostwo, prezyden-

tura w Radzie Ministrów, hrabiowski tytu.



Dostp do morza.

I.

Dostp do morza, to kwestya iycia, rozwoju dla ka-
dego narodu. W historyi polskiej od najdawniejszych cza-

sów o dostp do I^«ityku toczyy si zapasy z Pomorzem,
z Prusakami, kiedy tak shibem ttnem bio jeszcze ycie
ekonomiczno ksztatujcego si dopiero narodu, a stosunki

handlowe z zamorskimi krajami mao wayy w pierwo-

tnym jecTo rozwoju. Usadowienie Kr/yaków nad Baty-

kiem, odparcie Polski od ujcia Wisy: wanie to fakt

z epoki, tak znaczcej w historyi wszystkich narodów

Europy, gdy czynniki ekonomiczne poczy coraz bardziej

wysuwa si na pierwszy plan widowni dziejów; fakt,

kt(')ry Polsk zepchn z drogi prawidowego rozwoju

wszelkich warunków hytu, ekonomicznych, spoecznych

i politycznych. Tu ródo ustalonej na dugie wieki eksploa-

tacyi gospodarczego bytu Polski przez zagranic; tu te,

w dalszem nastpstwie tego zjawiska, istotny, gówny
powód zbytniego wybujania jednej warstwy spoecznej,

rycerskiej i ziemiaskiej, ze stopniowym zanikiem obcego

al«» przyswojonego rodzimej trlel)ie mieszczastwa. I' schy-

ku rednich wieków, po zgnbieniu Krzyaków, /. odzy-

skaniem uj Wisy, bya moe sposobno wyrówna
zgubne skutki pótorawiekowogo odsunicia od batyckich

wybrzey. Moga to jeszcze zdziaa rozumna, wiadoma
celu polityka ekonomiczna, jeiiby bya osi wewntrznej

i zewntrzmi polityki Jagiellonów. Ni© doroh do niej
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królowie, nie dorós naród, pod brzemieniem tylu zawi-

ych problematów epoki, wród wyjtkowych trudnoci

pooenia, na tle tak ekstenzywnej gospodarki spoecznej

i politycznej, jak do naszych dziejów wniosa unia Ko-

rony z Litw. Dobrodziejstwa odzyskanego dostpu do

Batyku zmarniay w znacznej czci przez szereg ci-
kich bdów politycznych, od 1525 do 1657 roku, a w ich

nastpstwie nad wybrzeem Batyku urosa potga Prus.

Wobec tego zaleno ekonomiczna Polski od zagranicy

utrwalia si ostatecznie w cigu XVII i XVIII wieku, y-
wic sokami Rzeczypospolitej gównie i przed ewszystkiem

Gdask a obok niego ssiedni prusk monarchi, Prusy

szczególnie w stosunkach z Litw. Pierwszy rozbiór odci
zupenie Rzeczpospolit od Batyku, zerwa terytoryaln jej

czno z Gdaskiem, utwierdzi prusk niewol Polski

i Litwy na polu ekonomicznem, narzuci pta, które prze-

trway nawet byt samej Rzeczypospolitej, pomimo dwu-

krotnego przesunicia granic w r. 1807 i 1815.

Po pierwszym rozbiorze obliczano deficyt polskiego

bilansu handlowego na 40 milionów zp., za nizko raczej

ni za wysoko-. Pomidzy pierwszym a drugim rozbiorem

dokona si i na polu ekonomicznem tak znaczny zwrot

ku lepszemu, e bilans polskiego handlu zacz nawet

podobno wykazywa niejak nadwyk wywozu nad przy-

wozem; tak wypada z oblicze, opartych na do niepe-

wnym materyale statystycznym. Znamy wcale dokadnie

cyfry handlowego bilansu Litwy z r. 1792, a w jego wietle

uwydatnia si jasno olbrzymie znaczenie handlu Polski

z Prusami, dla jednej i drugiej strony 2. Litwa sprowa-

dzaa w tym czasie ^4 zagranicznych towarów z Prus lub

przez Prusy tj. za porednictwem pruskich domów han-

dlowych; same sukna, wchodzce z Prus na Litw, sta-

nowiy 10'277o ogólnej cyfry przywozu. Niemniej wysoka
bya cyfra litewskiego wywozu w granice Prus, równo

757o ogólnej sumy; w liczbie produktów, które do Prus

spawiano, ))wókna<( (len i konopie) stanowiy 297oi zboe
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267*^0^ drzewo l.S^^/y ogólnej cyfry litewskiego wywozu.

Kksport Wielkiego Ksistwa do Tru dosiga 17 milio-

n('>w y.p , ale w drobnej jedynie czstce zasila prusk
konsumcy; litewska produkcya przechodzia tylko przez

pruskie porty (Królewiec i Kajped) do innych krajów

europejskich, mianowicie do Anglii, ywic swymi sokami

pruski handel, w którego bilansie zysk z tego poredni-

ctwa stanowi jedn z najwydatniejszych pozycyi. Nieznana

wysoko tego zysku; w kaAdym razir by to u schyku

WlII wieku gówny nerw pruskietro handlu. Miny da-

wno czasy, gdy Rzeczpospolita miaa bezporednie sto-

sunki handlowo z zamorskimi krajami; od trzeciego roz-

l)ioru Prusy posiady wyczny niemal monopol handlowy

w ziemiach polskich, nie tylko w nowo nabytych wasnych
prowincyach (Siid-Preussett, NcitOspreu.ssen), ale i po

dawnemu w stosunkaci handlowych z Litw, z któr sty-

kay si o tyle rozciglejsz 'jranic, ni przed rozbiorem,

signwszy nowymi nabytkami w gb województwa tro-

ckiego. Ten monopol handlowy utwierdzi si tak silnie,

t' pruski iandel nie odczu niemal terytoryalnych strat

pruskieL'"o królestwa na wschodzie w r. 1807; cokolwiek

tylko odbia si na nim konkurencya z saskiem sukienni-

clwem wskutek protekcyi, jakiej saskie wyroby doznaway
w Ksistwie Warszawskiem Dotkliwsze byy dla Prus

nastpstwa prohi)icyjm\j taryfy cowej rosyjskiej r. 1810,

a to ze wzgldu na handel z Litw; wielkich strat jednak

i na tem polu nie odniós pruski handel, poniewa prze-

mytnictwo litewskich ydów wespó z przekupstwem ro-

syjskich celników atrodzio niezmiernie ostro prohibi*

cyjnych taryf''.

Na t(»m tle atwo poj, e interesa pruskiefo handlu

na obszarze ziem polskich stany w r/dzie naj waniej*

szych czynników polityki berliskiego dworu. Pokazao

si to w Kaliszu, w r. ISK. l*rzez dwa przeszo miesice

po rozbiciu Wielkiej Armii, po odstpstwie Yorka, Fry-

deryk Wilhelm III waha si pomidzy rosyjskiem a fran-



332 STUDYA I SZKICE

cuskiem przymierzem, prowadzi rokowania na obie strony.

Mimo nieobliczonej wartoci, jak w owym momencie pru-

skie przymierze miao w oczach Aleksandra, dwór pruski

czu nadto sabo swojej pozycyi, eby za jego cen -
da od sprzymierzeca restytucyi strat z r. 1807, Nowych
Prus i Poudniowych \ Poprzesta na II art. sekretnego

ukadu, z do nieokrelonymi widokami na jakie wtery-

toryum, majce czy, sous ous les rapports, tant mili-

aires ne geographiues^ lsk ze staremi Prusami «. Po-

zostawiono w zupenem zawieszeniu kwesty polsk, nie

bez pewnego nawet uchylenia pruskich pretensyi do za-

borów drugiego i trzeciego rozbioru, a z perspektyw od-

powiednich kompensat w Niemczech. Za to jednak traktat

przymierza prusko-rosyjskiego ubezpiecza jak najwyra-

niej interesa pruskiego handlu, przedewszystkiem na

polskim rynku, a o ile monoci, w obrbie caej Rosyi.

Traktat na wskro wojskowy, nie majcy na celu nic in-

nego, jak wspódziaanie obu pastw w wojnie z Napo-

leonem, w tym jednym punkcie wykroczy po za granice

swego waciwego przedmiotu, w art. IX: On s^occupera

d la suit du prósent traite d regler par une convention

separee les relations commerciales entre les deux Etats;

elles seron basóes sur les principes de Valliance ui vient

d'etre Udblie entre les haiites paries contradantes^. Bez

przesady mona uzna w traktacie kaliskim z 28 lutego

1813 pewien rodzaj kontraktu, w którym Fryderyk Wil-

helm kupi u Aleksandra, za cen wspólnej akcyi przeciw

Napoleonowi, obietnic zniesienia rosyjskiej prohibicyi

w stosunkach handlowych z Prusami, i to w przewidy-

dywaniu, e ziemie polskie, które przed r. 1807 wchodziy
w skad pruskiego królestwa, przejd obecnie pod pano-

wanie Ptosyi, w tej czy w owej postaci.

Na kongresie wiedeskim i w nastpnych ukadach,
które miay w szczegóach uzupeni traktat kongresowy,
nadszed czas niwa, wypado zebra plon posiewu z lu-

tego 1813.
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W obu kongresowych traktataci z 3 maja 1815, z dwo-

rnii pruskim i austryackim, Aleksander wyjedna, jak

wiadomo, zapewnienie nieograniczonej wolnoci handlu

miedzy wszystkiemi c/^Hciami Polski, na catym obszarze

Kzeczy pospolitej w granicach roku 1772. Das polninche

McLsersuck — nazywa pruski historyk tQ zdobycz Pol-

ski na wiedeskim kongresie*. Byaby to w istocie zdo-

bycz nieobliczonej wartoci, o ileby ogólnikowe jej okre-

lenie w tekcie traktatów nie stao si^ przyczyn zwich-

nicia caej rzeczy w wykonaniu. Realn warto miao dla

Polski jedno logiczne zastosowanie tak uroczy-

cie proklamowanej zasady, to co byo istotnym warun-

Kirm ycia nowo utworzonego Królestwa: dostp do
pruskich portów nad Batykiem. Ten punkt zosta

w traktacie prusko-rosyjskim osobno wyjaniony, z precy-

zy, której nic nie mona zarzuci; przewóz polskich pro-

duktów do Gdaska i Klbltra mia zapewnion wolno
od ca tranzytowego, za uiszczeniem opat na konserwa-

cy portów i dróg wodnych w obrbie pruskiego teryto-

ryum'. Gdyby traktat wiedeski zawiera tylko to je-

dno postanowienie w przedmiocie handlowych stosun-

k(')W Królestwa z zagranicj, byaby to zdobycz ekonomi-

czna ogromnego znaczenia, a zarazem rzecz najzupeniej

suszna ze stanowiska zasadniczego, z którego trudno u-

sprawiedliwi wyzysk w8/,elkich ce przewozowych. Le

mienx cst lennemi dn hien ; i na polu ekonomicznem
przyszo nam take dowiadczy po kongresie, jaka pra-

wda tkwi w tem przysowiu. U/ekomo dobrodziejstwa

wolnoci hantllu midzy dawnemi ziemiami Rzeczypospo-

litej pozostay martw liter; !'rusom natomiast udao si
/ zasady, proklamujcej t WDlno handlu, uku bro dla

ochrony najywotniejszych wasnych interesów i dla no-

wych zdobyczy pruskiej polityki handlowej. W* wykona-
niu, w zastosowaniu, rzekomy »mzijslerszlyk« polski ode-

gra rol doskonaego nar/.dzia w rku pruskiej admini-

stracyi i dyplomacyi.
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Natychmiast po kongresie zaczy si negocyacye ce-

lem »urzeczywistnienia« zasad proklamowanych w kon-

gresowym traktacie co do handlu ziem polskich. Mimo po-

pochu i nowej zawieruchy wojennej po powrocie Napo-

leona z Elby, cesarz Franciszek wyda ju pod dat 13

maja penomocnictwo dla komisarza austryackiego do ro-

kowa, które miay toczy si w tym przedmiocie. Fryde-

ryk Wilhelm przeczeka wojn; penomocnictwo, dane pru-

skim komisarzom, ma dat póniejsz o cztery miesice:

Pary, 19 wrzenia 1815^. W par tygodni potem przy-

byli do Warszawy komisarze trzech dworów; tu zaczy
si rokowania ze wspóudziaem delegatów polskiego rz-
du. Owoc przewlekych rokowa dojrza dopiero po upy-
wie trzech lat, w dwóch konwencyach handlowych, rosyj-

sko-austryackiej z 17 sierpnia i rosyjsko-pruskiej z 19 gru-

dnia 1818 9.

Rzd pruski wyprawi do Warszawy dwóch komisa-

rzy: dyrektora rejencyi Leipzigera i radc rejencyjnego

Semmlera. Instrukcye, dane tym urzdnikom, upowaniay
ich do rozlegych ustpstw na rzecz polskiego handlu,

i to zarówno przewozowego jak i przywozowego, jeliby

w zamian za to wyjednano doniose dla pruskich intere-

sów korzyci handlowe, nietylko w stosunku do Królestwa,

ale równie i w handlu z Rosy. Tak wic rzd pruski sta-

n od samego pocztku na stanowisku sprzecznem z gó-

wnemi zasadami kongresowego traktatu. Wedug osnowy
tego traktatu, dostp do pruskich portów, zapewniony bez-

warunkowo produkcyi Królestwa Kongresowego, nie móg
by v/ adnym razie kwestyonowany; nie móg zatem sta-

nowi przedmiotu targów ani suy za ekwiwalent ja-

kichkolwiek koncesyi, których Prusy day w stosunkach

handlowych z Rosy, a choby tylko z samem Królestwem*).

•) Poniewa Królewiec i Kajpeda leay po za obrbem granic

Rzeczypospolitej z roku 1772, Prusy miay wszelkie prawo domaga
si koncesyi za swobodny przewóz litewskich produktów do tych
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B<*z wz^^lfjdu nil wyrane postanowienia majowego trak-

tatu, które Prusom dozwalamy jedynie na pobór niezna-

cznych opat w celach konserwacyi portów i spawu rzek

(p^(tgc)
,

penomocnicy pruscy ofiarowah znienie ca
przewozowego (na polskie zboe) do 2*>

o, domagajc
si w zamian za to swobodnego przewozu dla przemyso-

wej produkcyi pruskiej przez ca Kosycj, do chi-

skich granic, obok innych wanych dla l*ru8 korzyci

w stosunkach handlowych z Rosy. Na samym wstpie
zatem rzd pruski postawi kwesty w ten sposób, e tra-

ktatowe ponjczenie wolnego handlu micjdzy pruskim za-

borem a Królestwem i Litw miao 1'rusom posuy za

rodek do odzyskania rosyjskiego rynku i rozszerzenia

terenu zbytu pruskiej produkcyi a na Daleki Wschód.
Przewidywano wprawdzie, e Kosya nie zechce zgodzi
si na ten wyom w zaprowadzonym u siebie systemie

prohibicyjnym, wyom, któryby musia sprowadzi waci-
wie zupen tego systemu ruin; w takim razie, za opór

Kosyi miaa zapaci Polska Wysokiem cem przewozo-

miast. dozwalajc jco jodynie* do jcranicy pruskiej poniej Jurborga.

W lirrlimo ztlawano sobio widocznio spr;i\v«» z zasatlmczo^o ziuicze-

itin togo punktu; wedug instrukcyi dla pruskich koinisurzy, miao
to by pozostawiono do woli rosyjskiego rzdu : ograniczy konwcn-

cyc na samo Królestwo lub to obj ni i lilewskio gubernie Ce-

sarstwa, /iininonnan : Geschichtt' der prenssiach-deHiAchen lUindeUtpo-

litik, Htr. 16, streszczajc pierwotn instrukcy, dun w r. 1815 Leip-

zigerowi i Benunlerowi, pisze wyra/nie : Kudiich steltU matt es itu»

Bel fche n der rHssisrhen Heffiemttg, den Yfrtiay a uf das nene Kónig-

reirh 1'olen alein ru heschrdftken, titiitt i/ui, nie dte iWeii es »r»JM-

schtcn und es fdr Preussen vorteithafter »cvir. auch anf lAthanen

atttiSHdehnen. W oi^u ukndiiw dopiero pokazao ai, jak klopolli-

\\i\ spiaw;^ byo illa Al ' Ira 1 wciijfnijcle Litwy w znkn«> kon-

woncyi, zarówno zo w._ . v .ciAlo politNcznych juk i zo stanowi-

ska rosyjskiej polityki handlowej. Us;|d pruski zoryentowai si ry-

cho w tej .sytuacyi i nie oniiofizkal wyzyska tego ntuta w rokowa-
niach. Fryderyk Wilhrlm 111, odmawiajcie zatwi '

k konweneyl
warszawski*'! z r. IttlG, motywowa to pr/r,l.\>. m u\ri.«i«-

niem Litwy i ukhidu, ob. niAej str. 549. '



336 STUDYA I SZKICE

wem, którego zaprowadzeniem groziy Prusy, w odpowie-

dzi na stanowisko odporne Rosyi. Wysokie co przewo-

zowe na zboe podcinao za rzeczywicie cay byt eko-

nomiczny Królestwa i Litwy. Nasuwa si wobec tego mimo-

woli niezmiernie wane pytanie: na czem moga opiera

si rachuba pruskiego rzdu, e uda mu si nakoni Rosy,

z niezaprzeczon ujm dla wasnych jej interesów, do tak

wanych dla Prus koncesyi, a to w tym tylko celu, iby

nie naraa na uszczerbek ywotnych interesów ekono-

micznych Królestwa i polskich gubernii Cesarstwa. Wo-
bec tego pytania, mimowoli przypominaj si póniejsze

uwagi Lubeckiego z roku 1823, w których podsuwa po-

lityczne motywa ówczesnej pruskiej taryfie cowej; widzia

w tym kroku zamiar obudzenia alu za pruskiem pano-

waniem przed kilkunastu laty, za panowaniem, które rol-

niczemu krajowi otwierao swobodny przystp do mo-
rza. Nie przypuszczamy, iby w instrukcyach pruskiego

ministerstwa dla komisarzy r. 1815, odzywao si echo

wiadomych celu aneksyjnych zachcianek. Niemniej jednak

rachuba rzdu pruskiego opieraa si niezawodnie na su-

sznem rozumowaniu, e pooenie ))króla polskiego« wo-

bec nowych poddanych bdzie korzystnym dla F*rus czyn-

nikiem w warszawskich rokowaniach o konwency han-

dlow. Ujawni to jaskrawo, e interes ekonomiczny no-

wego Królestwa byby o wiele lepiej ubezpieczony, gdyby

nietylko Poznaskie ale cay obszar dawnych Prus Pou-

dniowych i Now^o-Wschodnich wróci pod dawne, pruskie

panowanie — to by w r. 1815 nieoceniony rodek, który

móg Aleksandra I zniewoli do koncesyi handlowych

wzgldem Prus, chociaby nawet z pewnym uszczerbkiem

dla Cesarstwa, byle bez zupenego zaprzepaszczenia naj-

ywotniejszych interesów ekonomicznych Królestwa. Co
najmniej takie owietlenie kwestyi mogo w am-

baras wprowadzi ))sprzymierzeca«; w tem bya take
nieza rachuba.

W papierach Lubeckiego zachoway si dwa doku-
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monta, objani.ij.-co, jak w warszawskich koach r/df>-

wyci zapatrywano Bi<j na stosunki handlowe z Prusami,

w chwili przybycia Lei|)zit^tTa i StMninlera do Warszawy *•.

Jest to proji^kt instrukcyi: Proje (ftnstrudion a MM. let

CommisHiiireH nomm^s par S. M. ilimpereur et Roi, pour
soiynrr Ies interta de Ses tntjels polana in en leriu den

IraU^H conclun d Yicnne le 21 avril (3 mai) 1815, avec les

Cotirs (rAutrirhe et de Prusse, oraz Quel(pteH iddes nur le

Projel d'in,sntcion a donner aHx Commissuires qui doi-

vent r^ijler avec les Coinmi.ssatres nommes par lAutriche et

la Prussr Irs sifn(l(di<ms relutcm a la mnifjation rt au

*^ Pomidzy obydwoma temi pismami zachodzi ciftiy zwizek.

»Uwa^i« s wczeAni'J8ze, wytykaj dyioktywc. jak naoy zrcnla^o-

wa inslrukcyg, na jakich oprzou j zasadach; stanowi alem pe-

wien rodzaj subslratu, na którego podstawie uoono nastpnie ten

wanie »l'rojekt instrukcyi^, ujmujc wyoone w »Uwagach« za-

Hady w uiz(;(l«)w form cile okrelonych wskazówek dla komisa-

rzy. W autorze »U\vag« zna czowirka o w\/9zem bd co bd
wyksztaceniu, hodujcego zasadom nieograniczonej, ile monoci,
swobody handlu; przekonany jest silnie, e artykuy wi»de«kiego

traktatu, odnoszce si do handlu ziem polskich, zdolne s ubezpit^

czy bezwarunkowo najywotniejsze mteresa ekonomiczno polski«>go

spoeczestwa, jeeli tylkobd cile wykonywane, wedug literalnego

brzmienia. Jzyk francuski w »ljwagach< poprawny, nie pozbawio>

iiy nawet pewnej el»'gancyi ; autor wada nim w i

'

'
i

atwoci. Francusc/} zna >l*rojektu« natomiast do.i .......t. .. .-

iiocznie redagowa go jaki urz<li!ik, któremu powierzono wypra-

cowanie instrukcyi na podstawie dyrektywy, zawartej w »Uwagach«.

("o do treci, niema wprawdzie pomidzy obydwoma pismami isto-

tnych rónic, zasadnicze jednak wolnohandlowe stanowisko aut tr.i

»rwag« znacznie jest zagodzone w Projekcie, nadto za znajduj.i

si w nim ustpy, i to nie maej doniosuiM praktycincj (silne laak-

crntowanie sprawy tranzN tu), widocznie pocho" • innegoiro-
da. C!zy ^Projekt* pozosta proj«'klem. ciy l» . :

j
postaci lostoi

uchwalony niewiadomo W kadym rano Lubecki mu^ial do obu

tych pism wiksz przywizywa w«g. jako do materyafu w ptV-

/niejszych negocyae)ach z Prusami, skoro ieh kopie znajduj si ra-

zem z wierzyteliuMni kopiami penomocnictw Krancisska I Fryde-

ryka Wilhelma III.

MnolU t II fi
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commerce en execution des raies conclus a Yienne enre

les rois Gours le 21 avril 1815. Oba pisma pochodz z dru-

giej poowy roku 1815, projekt odnosi si do instrukcyi,

która miaa by wydan przez Rzd Tymczasowy Króle-

stwa polskim komisarzom, wyznaczonym wespó z rosyj-

skimi komisarzami do traktowania z austryackimi i pru-

skimi penomocnikami. Zarówno projekt instrukcyi jak i

))Uwag:i« przejte s skrajnemi zasadami swobody han-

dlu, w ogólnoci, nietylko w stosunku do oddzielonych

prusk i austryack granic ziem polskich; w ))Uwagach«

przebija obok tego jaskrawo stanowisko ochrony intere-

sów agrarnych, z pominiciem i lekcewaeniem interesów

przemysu. Charakterystyczne jest wreszcie, e oba te pi-

sma traktuj zupenie na równi nowo utworzone Króle-

stwo i wpolskie gubernie« Cesarstwa; autor »Uwag« prze-

mawia za zniesieniem linii cowej midzy dawnem Ksi-

stwem Warszawskiem a Litw i Woyniem, oraz za co-

fniciem tej linii na wschód, a do granic Rzeczypospoli-

tej z r. 1772. W stosunkach z Austry i Prusami nie wyo-

braaj sobie autorowie Projektu i Uwag, by polskie zie-

mie tych pastw mogy by oddzielone lini cow od in-

nych prowincyi, uwaaj jednak certyfikaty pochodzenia

za dostateczny rodek odrónienia proweniencyi towarów;

domagaj si za w praktyce jak najdalej posunitych u-

atwie, bez uwagi na naduycia, przez które Królestwo

i litewskie gubernie mogy by atwo wystawione na za-

lew wytwórczoci zagranicznego przemysu. Nacisk, poo-

ony na potrzeb uatwie w sprawie certyfikatów i uchy-

lenie wszelkich rodków dokuczliwej kontroli, zmierza wi-

docznie do wytknitego celu, eby wszelk kontrol zre-

dukowa do prostej formalnoci, a caemu obszarowi ziem

polskich pod berem Aleksandra I wyjedna jak najda-

lej posunite »dobrodziejstwa« nieograniczonej swobody

handlu z zagranic.

Instrukcya Rzdu Tymczasowego Królestwa dla pol-

skich komisarzy w midzynarodowej Komisyi warszaw-
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skiej wydana zostaa w kadym razie nie bez WHpóu-
dziau Lubeckiet»^o, który by j<*dnym z piciu czonków
U'^() ll/du, w pracach jet^o bra bardzo czyrmy udzia

i wywiera czsto wpyw decydujfjcy •'. Wolncjiandlowa

tendcncya instrukcyi nic licuje zgoa z póniejszemi za-

patrywaniami prott-kcyoni.sty Lubeckiego; niema te po-

wodu przypuszcza, eby »Instrukcya« bya jotro dzieem,

jakkolwiek trudno sobie wyobrazi, iby j Hzd wyda
wbrew jei^o opinii, przegosowujc go na posiedzeniu.

Mona raczej mniema, e Lubecki jako jeden z piciu

ówczesnych namiestników Królestwa, aprobowa i in-

strukcy, a moe nawet wpywa na jej redakcy. Teorya

obcfj mu bya tak w r. 1815 jak i w <> lat p«V/niej, kiedy

zaraz po objciu ministerstwa zaznaczy od razu stanow-

cze swoje stanowisko protekcyonistyczne, liczc si z oko-

licznociami w przededniu \vprowadz(»nia systemu probi-

bicyjnego w Kosyi. Zdajc sobie spraw z jego na wskro
oportunistyczne<^'"o stanowiska w polityce handlowej, nie

monaby si dziwi, jeliby bezporednio po kongresie

wiedeskim uwaa za poyteczne dla kraju i polskiej

sprawy wolnoliandlowe zasady, które stanowi myl prze-

wodni instrukcyi dla polskich komisarzy w midzynaro-
dowej komisy i warszawskiej. \\'ówczas chodzio przecie

o to, by zapomoc szczegóowycli postanowie, opartych

na traktatach kongresowych z 3 maja IHIT), wyjedna i

ubezpieczy jak najrozleglejsz swobod stosunków han-

dlowych midzy wszystkimi trzema zaborami, to za byo
tylko moliwem na gruncie wolnohandlowej polityki eko-

nomicznej trzech mocarstw rozbiorowych. Gdy le nadzieje

zawiody, wzgldy praktyczne przemawiay przeciwnie za

przychyleniem si do systemu protekcyjnego, dla ochrony

ekonomicznych interesów Królestwa, bez rezygnowania

z korzyci, jak cise brzmienie traktatów k«>ngresowych

zapewniao przewozowemu handh>wi polskiemu, /.w a-

szcz za rolniczej produkcyi Królestwa, w stosunku do
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Prus. Na ten te punkt kadzie ju instrukcya Rzdu Tym-

czasowego szczególnie silny nacisk:

»L'article 28 du traite avec TAutriche et Tarticle 29 de

celui avec la Prusse pose en principe que le transit sera

parfaitement libr dans toutes les provinces de Tancien

Royaume de Pologne. Le commerce de transit peut etre

considere de deux manieres differentes: ou ce sont des

productions du sol et de Tindustrie des habitants de Tan-

cienne Pologne qui passent par les provinces de cet an-

cien Royaume, pour etre vendues a Fetranger; ou ce sont

des marchandises etrangeres qui transversent les ancien-

nes provinces prussiennes, autrichiennes et une des pro-

vinces de Tancien Royaume de Pologne, pour ótre ven-

dues a Tetranger. Dans Tun et Tautre cas, le traite de

Yienne leur assure liberte de transit et peage le plus

modere. Le Gouvernement Provisoire vous recommande

a veiller que ce póage soit reduit a la moindre valeur

possible, et en tant que cela regarde les marchandises qui

passent par le Royaume de Pologne actuel. si une juste

reciprocite pourra etre obtenue par cette concession, vous

ótes autorises a accorder meme que le transit se fasse

sans la moindre rótribution. Ce principe, bien loin d'ótre

nuisible, donnera au commerce plus d'activite, multipliera

nos relations avec Fetranger et enrichira le pays plus ró-

ellement que le droit impose sur les marchandises. Mais

une circonstance essentielle et sur laquelle le Gouverne-

ment Provisoire provoque toute votre attention, c'est celi©

des droits a percevoir par le Gouvernement Prussien sur

les grains, bois et autres marchandises que les habitants

du Royaume de Pologne et des provinces russo-polonai-

ses font ilotter par la Yistule, le Niemen, ou qu'ils trans-

portent par terre. Ces grains, ces bois et ces marchandi-

ses deslinees a etre vendues a Fetranger a des marchands

allemands, anglais, suódois ou autres, devront etre consi-

dres comme objets de transit, et vous apporterez tous

vo8 soins pour que les peages octroyós a (sic) la Prusse
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soient aussi modór('*8 que possible, vu que cela form une

des branches priucipales du commerce polonais. On ne

saurai trop vous en^atror A n''unir tous V08 efforts pour

obtonir k cet gard un n''sultat favorable«.

Ustfjj) ten nio wyszed z pewnoci z pod pióra Lu-

beckie^o, jak wiadczy sama francusczyzna; Lubecki by-

by go niezawodnie napisa lepiej po francusku. Tre
przypomina jednak póniejsze nieuijricjte joero stanowisko

w 8[)rawi(5 swobodncj^o przewozu do pruskich portów,

gdy on sam sic; nazywa: Ir champion dc la lihrrtc (tu

ratisit polonais donl qnrlques eaprits plus plaisants qite

JHses cherchaient d me faire passrr pour le Don Qui-

chole. Interesujca jest dalsza uwaga, e Prusy mog u-

zna uprawnienie swobodnego przewozu polskiego na Wi-

le, odmawiajc go jednak na Niemnie, mianowicie a do

ujcia Niemna, a to na podstawie granic Rzeczypospoli-

tej z r. 1772. Instrukcya poleca komisarzom domaga si
tego ustpstwa, tak ywotnego dla Litwy, dedukujc jecro

uprawnienie z ducha traktatu, a zalecajc uy w roko-

waniach nasttjpujcetjo argumentu: qHe le gne et tes en-

traves que le Gonwrnement Frussicn opposerait au tran-

sit par le Nihnen, pourrait danner lieu un jour ó detour-

ner tout le commerce tern un autre port de la BaUique^

ce qui ne pourrait qu'tre tn\s pr^judiciabh' <; Memel et

a Kóni(jshery. Zna tu dhao o interesa Litwy a równo-

czenie co w rodzaju zawizku póniejszych projektów

Lubeckiei^o co do bezporedniego poczenia ziem pol-

skich z Ryg zapomoc kana(')W. Mimowoli przypominaj

si^ jego sowa z r. 1824: Si cep*ndant (fune fuanii^re oH

daulre nouH ohtenons un jour, atmme je 1'espi^re, une pe^

tite comtnunication dirccte avec la ialtique ...

W obu pismach, w projekcie instrukcyi jak i w uwa-

gach nad wyda siQ majc instrukcya. pouono silny na-

cisk na ustanowienie konsulatów i ajentur handlowych

polskich w /.naczniejszych miastach polskich prowincyi

Prus i Austryi. Co do Prus, mona byo opiera to da-
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nie na wyranem brzmieniu wiedeskiego traktatu pru-

sko-rosyjskiego, gdy austryacko-rosyjski traktat adnych
postanowie pod tym wzgldem nie zawiera. Instrukcya

przepisuje polskim komisarzom: Get arlcle (27) dStermi-

nan Vetahlissement de consuls et d'agents de commerce,

doi vous engager, Messieurs, a obtenir que VAutriche con-

sene, comme la Prusse^ d cet etahlissement, endant d as-

surer Vexecuion de toutes les sipulaions du traite de

Yienne... Samemu autorowi projektu nie byo to jeszcze

podobno jasnem, jakie stanowisko mieliby ci konsulowie

zajmowa, od kogoby mianowicie mieli by zalenymi, od

rzdu Królestwa czy od rosyjskiego ministerstwa Spraw
Zewntrznych; trzeba pamita, e pisma te pochodz
jeszcze z czasów Rzdu Tymczasowego, przed ogosze-

niem konstytucyi a tylko po obwieszczeniu jej »Zasad«.

Chciano jednak mie w tych konsulatach organa nietylko

do uatwienia stosunków handlowych, ale wprost do czu-

wania nad cisem wykonaniem traktatów kongresowych,

mianowicie co do tych artykuów, które tyczyy si han-

dlu w ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Tem a-

twiej zrozumie opór, jaki w tej sprawie stawiali komisa-

rze pruscy, nie zwaajc na osnow 27 art. traktatu pru-

sko-rosyjskiego z 3 maja 1815.

Ukady toczyy si w Warszawie, w onie komisyi mi-
dzynarodowej; w jej skad wchodzili delegaci trzech rz-

dów a raczej czterech, obok pruskich bowiem i austrya-

ckich komisarzy zasiadali w niej trzej komisarze rosyjscy

(L. Bajkow, F. Wiirst, O. Lowenstern) i dwaj polscy (Jan

hr. Tarnowski, August Kicki). Nowosilcow, jakkolwiek nie

nalea do skadu komisyi, odgrywa czynn, moe naj-

czynniejsz rol w tych rokowaniach, poniewa rosyjscy

komisarze suchali jego komendy. Pamita niezawodnie

o sobie, zdaje si jednak, e nie dziaa wiadomie na

8-zkod interesów Królestwa, ze wzgldów zasadniczych,

z rachuby politycznej. Caa dziaalno jego w tych nego-

cyacyach nacechowana waciwym mu zawsze pytkim
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dylotantyzmom, o silnem zabarwieniu ideami wolnohan-

dlowomi, któromi przej h'h} by za pobytu swego w An-

glii. To zbliao i^n nawet w tej sprawie do Pulaków,

z którymi naówczas najlepsze utrzymywa ntosunki, ró-

nio za w zasadniczy sposób z rosyjskim ministrem

Skarbu Gurjewom. By zreszt osobistym nieprzyjacielem

ministra.

II.

I*race micjdzy narodowej Komisyi przybray wkrótce po-

staci istnej farsy. Waciwe jej zadanie, szczepóowe sfor-

muowanie postanowie wiedeskieiro traktatu, zniko naj-

zupeniej z widowni, dajc jodynie pretekst do negocya-

cyi, która wszystko inne miaa na celu, tylko nie wolno<5

handlu na obszarze ziem polskich i ubezpieczenie ich in-

teresów ekonomicznych. Z przebiej^u rokowa wida, e
nie od razu wyjanio si(j pooenie. Pruscy zwaszcza pe-

nomocnicy nie moirli zrazu zoryentowa s'\ w sytuacyi;

mimo bystroci i dowiadczenia, trudno im byo poznad,

ozy Cesarz Aleksander zechce stan w obronie »)wasne-

go dziea«. Od tego za zaleao, czy rokowania warszaw-

skiej Komisyi bd miay na celu istotne wykonanie kon-

gresowych traktatów. Niebawem jednak przekonali si
pruscy komisarze, e waciwe zadanie mitjdzynarodowej

Komisyi brali na seryo jedynie — dwaj polscy jej czon-

kowie. Z nimi zatem nikt si nie liczy.

Aleksander zawika si w pooenie bez wyjcia.

Z waciwym s«)bie dyletantyzmem, bez oirarnicia donio-

soci przedmiotu i jetro nastpstw, przeforsowa na kon-

gresie wiedeskim miae postanowienia w sprawie pol-

skicLTo handlu, nit> liczc si z ich konsekwencyami dla

Rosyi, które musiay ujawni si w grony sposób, o ile-

by nie speni danych przyrzecze co do wcielenia •pol-

skich gubernii" do Królestwa. Przekona si jednak ry-

cho, e przyrzecze tych speni nie moe — na razie
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przynajmniej nie moe — bez wystawienia si na naj-

wiksze niebezpieczestwa. udzi zatem Polaków, a po-

dobno i siebie samego, e z czasem, po uprztnieniu

trudnoci, przyczy Litw i Woy do Królestwa, da,
by nie naglono, w tem wskazywa jedyny warunek po-

wodzenia, liczy na cierpliwo Polaków i frazesami oku-

pywa podany spokój. Tymczasem draliwy ten punkt
wydobywa si na wierzch z nieubagan, elementarn j ko-

niecznoci, w czynnociach midzynarodowej Komisyi
warszawskiej. Wykonanie wiedeskiego traktatu wyma-
gao jednego z dwojga. Albo naleao oddzieli opolskie

gubernie« od Rosyi granic cow i utworzy z nich

wspólny obszar cowy z Królestwem — albo otworzy na
ocie granice caej Rosyi dla pruskiego i austryackiego

przemysu. Pierwsze, jako stanowczy krok do spenienia

danych przyrzecze, mogo strci na Cara wiszcy miecz

Damoklesa. Drugie — grozio przewrotem caej rosyjskiej

polityki handlowej, opartej na systemie prohibicyjnym;

zdaniem Gurjewa, rosyjskiego ministra Skarbu, i licznych

ego sprzymierzeców w wpetersburskich salonach<(, gro-

zio doszcztn ruin finansów Rosyi, i tak ju blizkich

bankructwa po wojnach Napoleoskich. Nie atwo byo
nawet zepchn na jutro draliw kwesty, wedug wy-
próbowanej recepty: a chaue jour suffit sa peine; nie

atwo odoy na póniej kwesty handlu wpolskich gu-

bernii«, poprzestajc jedynie na uoeniu handlowych sto-

sunków Królestwa w jego granicach z r. 1815. Nie atwo,
poniewa i to nawet pozostawao na razie w zawieszeniu,

dla Aleksandra niezmiernie ambarasujcem: czy Królestwo

zachowa autonomi handlowo-cow, czy te wejdzie

w skad jednolitego obszaru cowego rosyjskiego*). W tej

*) W tej drugiej alternatywie, wypadoby wprawdzie otworzy
granic clow Rosyi jedynie dla importu z polskich ziem Prus
i Austryi; co jednak mogy by warte scertyfikaty pochodzenia« wo-
bec przekupstwa rosyjskich celników, o tera wiedziay dobrze oba
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sprawie cieray ni ostro dwie przeciwne opinie. Wedui^
raportów pruskich komisarzy, urzcjdnicy rcsyJBcy z mini-

Btrem Ourjewem na czele, usiowali wcieli Królestwo Pol-

skie do ogólnego rosyjskie^ro systemu cowetjo, opartei^o

n.i proiibicyi, i zniszczy wszelki cie ekonomicznej sa-

moistnoci Królestwa. Sprzeciwia im siej tylko senatcr No-

wosilcow, ein (junstling des aren, nenngleich er die U'>ff'

nutKjrn und liestrchungen der Puien ni(h /"i/^f*.. .
«•* Na

tle tych Ur/yuj<jcych si(} wpywów, obrona interesów eko-

nomicznych Polski, znalaza si<; w rcjkarh osaw ionetro

Bajkowa, Wilrtza i Lówenslerna, z których dwaj pierwsi

l)yli slepomi narzdziami Nowosilcowa. Nie trzeba byo
na to przenikliwoci i sprytu Semmlera i Leipzipera, aby

rozpozna i w lot wyzyska lak korzystn dla Prus sy-

tuacyQ. Nie kr(;powali si te zgoa umiarkowan instrukcy

z r. 1815, któr wydano jeszcze w naiwnem przy[)uszcze-

niu, e celem warszawskiej komisyi ma by praktyczne

rozwinicie zasad wiedeskiego traktatu; odmawiali wrcjcz

przyzwolenia na proste wykonanie takich postanowie, któ-

ro wedug osnowy traktatu (art. 21, 29} iiie motry nasuwa
adnej wtpliwoci co do interprelacyi, dla Królestwa za
(zwaszcza art. 29) miay pierwszorzdn donioso, sta-

nowiy o jego yciu ekonomicznem lub powolnej agonii*).

rzftdy. zarówno rosyjski jak i pruski, który zuwszc Wn czynnik u-

wzgldnia w swoich rachubach.

*) Ukady prowadzono w ten Hpo.<<ób, io jeii w jakim szciegó-

Jowyin przedmiocie przyszo do porozuimema, spisywano laraz i pod-

pisywano osobn w tym przedmiocie k.on\\cnc\. Takich szczei^oo-

wych konwencyi zobrao si a>. dztcsi od marca do listopada 1816

('/innncrman 1. c. «tr. 418-433K W cij^'u caoroc«nych rokowali

przyszo jednak tylko do porozumienia w kwoslyach mnj- »-

czenia lub te>. tak dokadnie okrelonych w Iraktacio \^ .. i.

ie waciwje osobne uniowy w tych przedmiotach b)y niei

teosne. Zawarto takie umowy co do art. 2-4 i 25 Iraklalu au»tr -ronyi-

skiego i art. 22 H traktatu prusko-ros. |>.egluga\ nastpnie co do

artykuów traktatu prusko-ros. 26-28, przyczem eb -

które szczej;t)y odnoszce si do art. 28 i w l)m pi

pisano nastpnie, po upywie 5 miesicy, osobn umow 23 paidiior-
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Nic dziwnego, e wród takich okolicznoci ukady to-

czyy si przez cay rok niemal bez rezultatu. W padzier-

niku r. 1816, g-dy Aleksander przyby do Warszawy, nie

tylko nie byo jeszcze adnych widoków porozumienia

w najwaniejszych przedmiotach, ale przeciwnie, sytuacya

zapltaa si wicej ni kiedykolwiek, a to wskutek krzy-

owania si sprzecznych prdów w bezporedniem oto-

czeniu Cesarza. Pruski historyk dziwi si(!), e nadzwy-

czajny delegat berliskiego dworu, Jordan, przysany do

Warszawy podczas pobytu Aleksandra, nie potrafi nic u

nie2:o wyjedna. A przecie Jordan nie wróci do Berlina

z prónemi rkami. wWskutek nalega Jordana, towarzy-

szcy Carowi sekretarz Stanu, hr. Capoditria, przyrzek

tylko prywatnie (17 padziernika 1816), e po zawarciu

konwencyi (w sprawie handlu z ziemiami polskiemi) Ro-

sya otworzy take swoje granice dla pruskich wyrobów
lnianych, sukiennych i skórzanych, wedug tej samej ta-

ryfy (nie liczc podatku konsumcyjnego); w przyszoci

za, w razie zmiany taryfy, przyzna Prusom 10% w opa-

cie tego podatku (10% Rabattvon den Verbrauchsseuern)^^^.

Za to domaga si Capodistria, eby co pruskie od pol-

skiego przewozu nie wynosio wicej nad 2^/q. By to naj-

ywotniejszy punkt caej negocyacyi dla ekonomicznego

bytu Królestwa; Aleksander pragn szczerze ten punkt

ubezpieczy, rozumiejc, e inaczej Królestwu grozi b-
dzie ruina, a rozpaczliwe pooenie kraju, wskutek odci-

cia od pruskich portów, sta si moe niepodanym czyn-

nikiem politycznym w stosunku Królestwa do Prus. Jor-

dan odjecha do Berlina, nie lekcewac bynajmniej war-

toci przyobiecanych ustpstw w handlu z Rosy, w któ-

nika 1816, w kilka dni po wyjedzie Aleksandra z Warszawy, a wic
niezawodnie pod wpywem jego osobistej interwencyi albo te za

porednictwem Capodistrii. Trzy umowy w przedmiotach, co do

których najtrudniej byo si porozumie, stany wreszcie pod na-
ciskiem Nowosilcowa 15 i 16 listopada 1816, w miesic nie-

spena po wyjedzie Cesarza.
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rych przedmiocie miay zawiriza ni osobne rokowania

dyplomatyczno; nierad tylko, e otrzyma jedynie ustne
[)rzyrzeczenia, a nie móg nic wykoata na pimie. Po

powrocie .lordana, 16 listopada (1816) wygotowano w Ber-

linie notcj w odpowiedzi na ustne »propozycye« Capo-

distrii; tymczasem, 3 dni przedtem Nowosilcow zniewoli

w Warszawie pruskiego komisarza Leipzigera do podpi-

sania konwencyi a raczej trzech odrbnych, szczegóowych
konwencyi, obejmujcych rzekome wykonanie najistotniej*

H/ych postanowie wied»»skietro traktatu w przedmiocie

polskiet^o handlu. Senimler odmówi podpisu na tych ak-

tach; Leipzi^er uiri.j si, weduLT pruskich raportów '*,

pud trrobji Nowosilcowa, '>x» inaczej wszelkie rokowania

zostan bezzwocznie zerwane. Aleksander ratyfikowa

6/18 lutego 1817) te trzy konwencye z 15 i 16 listopada

1816, a prócz nich a sze odrbnych un('>w w mniej

wanych, do.4d nawet obojtnych przedmiotach, które ju
dawniej skl(»cono w ciij^u caorocznych rokowa. Vo za-

twierdzeniu warszawskich konwencyi, 10/22 lutego wy-

stosowa wasnorczny list do Fryderyka Wilhelma 111;

odwoujc si do »przyjani« króla, prosi go o ratylika-

cy*). Sprawa handlu litewskii;go miaa by odesan d"

•) ZinniuTin.inn ("tr. 19) sa/nucza, - Heriteti lirs trtn-

^s \'\\, ;2y przftistawi .sprawj; ralyli ._:i\vi«nc\i uar^/aw-

»kiej wrcz prz«'ciwnio, ni>. rzecs nic miaa w i.^toce (grmUtn nm
gekehrt) : Damach hdtte der Xar mit der fiatifikation den Abkom-

metis {lesnijni uud der Kóniij von 1'retisseH nur atif fiu ' ' «•

Vors\.cUuny Alexahders nttf tlen AhsrhtHutt vercKhtet li. ... ^ ...

cyi nH'pO(iol)nu lu u Martonsa priypu8«cxae, obaj eh autorowi* cirr-

pali Z' ^.rdo archiwalnych: Martons s pel«rHbur«kich, Zimm«Tinann

7, l)«'rliriHkirh. Ni«» ulojfa jednak adnoj wtpliwoci, i«* Ziiiunorinann

sn; nii» myli: earówno tok.**! ratylikaoyi prxcz Aloknandra /.iinm. 418,

\X\) jak i list Alck«<aiulra tlo Fryderyka W ilhrlina i prob o raly-

nkttcyc, znajduj «i<; w archiwum berliitkiom. Z obu tymi dokumon-

tami da hm} jciinak najzupeniej z^-odKlt* fakt lUu^ii^^o ori.')f(ania si^

Al.-ksaiidra z ral^llkacy. Wnzak konwiMic>.i war!»»aw»ka. tawarta

IT) Imlopada. musiaa by, co najinni««j. o*i koca Imtopaila 1816 r.
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»osobnej komisyi«, prawdopodobnie dla zagrzebania tej

draliwej kwestyi na zawsze. Wzajemne stosunki handlo-

we midzy Prusami a Rosy miay stanowi przedmiot

bezporednich rokowa dyplomatycznych, przy czem Pru-

sy mogy upomnie si o dotrzymanie ustnych przyrze-

cze Capodistrii; na razie za Aleksander ofiarowa wprost

jedno wane ustpstwo, do którego w Berlinie zawsze

wielk przywizywano wag: przywrócenie zabronionego

przewozu pruskich wyrobów sukiennych do Chin. Od li-

stopada do poowy lutego byo do czasu na ratyfikacy

konwencyi. Nie byo to wic moe szczególnym tylko zbie-

w rku Aleksandra, który w tym czasie przez par miesicy od po-

wrotu z Warszawy nie opuszcza Petersburga. Jeli zatem podpisa

ratyfikacy dopiero 6/18 lutego 1817, sam ten fakt wiadczy, e si

namylaj, e ociga si z zatwierdzeniem ukadu, którego szkodli-

wo dla Królestwa i Litwy musiaa by jasna. Tem charakte-
rystyczniej szy jest wobec tego sam fakt ratyfikacyi, jak

niemniej to, e gdy raz Aleksander na ni si zdecydowa, tak nie-

zmiern wag przywizywa do zatwierdzenia ukadu przez króla pru-

skiego, nie w innym niezawodnie celu, jak dla ostatecznego zako-
czenia tej sprawy, która bya dla niego ródem tylu kopotów a

moe i niebezpieczestw. Wiadomo, podana przez Martensa, ja-

koby Aleksander nalega na Fryderyka Wilhelma, by nie ratyfiko-

wa konwencyi, jest bez wtpienia jaskrawem przeistoczeniem pra-

wdy w sensie wrcz przeciwnym; tego rodzaju osobista interwen-

cya byaby wreszcie czem wprost niesychanem, jeeli bowiem Ale-

ksander odrzuca konwency, do mu byo odmówi ratyfikacyi, nie

potrzebowa zgoa prosi o to króla pruskiego! Z tem wszystkiem

i ten szczegó nie moe by wprost zmylony przez Martensa; opiera

si niezawodnie na jakim dokumencie, zawierajcym myln, z rze-

czywistym przebiegiem sprawy wrcz sprzeczn informacy. Taki

za dokument znalaz Martens zapewne w swych ródach archiwal-

nych, co istotnie najjaskrawiej ilustruje sytuacy, wiadczy bowiem,
jakie przeciwne prdy krzyoway si w tej sprawie na dworze pe-

tersburskim. To bezczelne kamstwo, zaczerpnite w dobrej

wierze z tajnych materyaów archiwalnych, jest samo przez si cen-

nym niezmiernie dokumentem, wiadczy dowodnie o przymusowem
pooeniu, w jakiem Cesarz Aleksander si znajdowa. Niedokadne
streszczenie kilku dokumentów, jakie Martens podaje (str. 330), nie

wyjania naleycie tej, bd co bd, zagadkowej sprawy.
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Cfiorn okolicznoci, e Aloksandor napisa list do Fryde-

ryka Wilhelma waj^nio w dziesitii Dcznic bitwy p<>d

Kiiau; w takim dniu nie bez znaczenia by uroczysty apel

do uczu przyjani, w imi któryci zbawca I*ruH odzywa
si osobicie z prob o ratytikacy konwencyi, jak t^dyby

przypominajc, e ma niejakie prawo domag^a si takieL'^o

))dowodu przyjani, jeeli przed 10 laty uratowa istnie-

nir Prus i tron sprzymierzeca. Odmowna odpowied
Fryderyka Wilhelma zakrawa na tak gorzk ironi, e tru-

dno niemal posdza króla o zamiar takiego szyderstwa;

moe to bya tylko prosta niez'/rabod, z wszelkimi pozo-

rami brutalnej zoliwoci. Zimmermaiin streszcza w na-

stcjpujcych sowach odpowied Fryd^ryka Wilhelma: Er

anticurlcie dem /aren (ihlehnetnl. Sein Drief, schricb er

ihm. sei zwar ein neuer Beweia fur die Richligkeii des

Verrauens yewesen. welches Preu<.se}i ini Iiustiland setze,

ahcr (lie AHsschlies.sinuj LHthaticns sei inn doch sehr hh-

rrwaret (/ekommen. Ilahe man nirht in Wien feierlich

gescliworen, (ileti hi.s 1772 cereiniyen polnischen Prorin-

zen die Yerkelirsereicldrrungen zuzitwendepi?...^^ Tak

o<l powiedzia na prob Aleksandra Fryderyk Wilhelm,

narzucajc si Litwie na obroc jej interesów, porczo-

nych na wiedeskim kontrresie; tak pisa, poniewa przy-

chyli si do opinii Semmlera przeciw wieo zawartej

warszawskiej konwencyi. Zrczny ten negocyalor prze-

strzega przed jej ratyfikacy, spostrzei^^ bowiem, e mo-

na spodziewa si oblUszych korzyci po dalszych roko-

waniach o traktat handlowy z Rosy, z Cesarstwem,
jeeli Prusy nie wypuszcz z rk nieocenionego alula

polskich LTuberniitt. Jeeli taki traktat przyjdzie do sku-

tku — pisa Semmler w swym referacie — e'ow einem in

knmmerzieUcr lliusiiht hrnjeslrllen alten Polen von 177'J

irdre freilirh (ilfidatni tiiih iwitcr die Uede und dies mogie

in jeder lieziehitmj dna bctite 8vni, da die Krfahntmj srhon

Jrfzt de ut I ich erijebeHy dass am weniysten linsslund diese
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Eestauraton ernslich und mit Effekt durchzufilhren Wil-

lens gewesen ist^).

List Aleksandra do Fryderyka Wilhelma owietla w ja-

skrawy sposób gorce pragnienie nieszczliwego Samo-
wadcy Rosyi, eby fataln spraw » wykonania traktatów

kongresowych« usun jak najprdzej z midzynarodowej
widowni. Z tym kluczem w rku, nietrudno dopatrze si
sensu w postpowaniu Aleksandra; jasno uwydatnia

*) Jordan, nie tak bystry jak Semmler, widocznie nie zoryento-

wal si w pooeniu. Konferujc z Capodistri, nie móg zrozumie,
e sama natura sprawy nie dopuszczaa adnych pimiennych zobo-

wiza co do przyrzeczonych koncesyi dla handlu pruskiego z Ro-
sy, w zamian za szybkie zawarcie konwencyi w sprawie
polskiego handlu; e albo trzeba byo wierzy na sowo albo zanie-

cha poufnego porozumienia, do którego szczególnie Jordan by po-

woany, jako nadzwyczajny wysaniec berliskiego dworu z okoli-

cznoci pobytu Cesarza Aleksandra w Warszawie. Do zwykych ne-

gocyacyi i przyjmowania pimiennych zobowiza czy podpisywa-
nia protokóów — byli przecie uwierzytelnieni penomocnicy: Leip-

ziger i Semmler. Nie bez pewnego komizmu uskaraj si te pru-

scy penomocnicy w swoim raporcie (Zimmermann str. 18): Man
nenn dies d ifiance deplacee und weis uns mit schónsten Phra'
sen auf die bonne foi der russischen Begierung an... Z raportu

tego wida, e i Semmler w chwili jego wysania, 19 padziernika,

nie rozpozna si by jeszcze we waciwej istocie pooenia. Otwo-
rzy mu dopiero oczy popiech, z jakim Nowosilcow nagli o podpi-

sanie byle jakiej konwencyi, choby z takiemi dla Prus koncesyami,

o jakich Capodistri nie chcia sysze (5% to przewozowe! gdy
Capodistri nie chcia posun si poza 2%). Niewiadomo, czy

Semmler odgad motywa gorczkowego dziaania Nowosilcowa; tak

zdawaoby si, jeeli zway, z jak zoliw konsekwency Prusy
od tego czasu wysuwaj naprzód spraw litewskiego handlu i

cisego wykonania kongresowych traktatów. Jakkolwiekbd, na
tem pozna si Semmler, e w gorczkowych zabiegach Nowosil-

cowa musi by co gbszego, e zatem wanie nie naley si spie-

szy, i dlatego nie podpisa konwencyi, mimo zawartych w niej tak

znacznych ustpstw na rzecz Prus; spostrzeg, e taka, cho korzy-

stna konweiicya wytrciaby Prusom z rk najskuteczniejszy rodek
nacisku w rokowaniach o traktat handlowy z Hosy, który dla nich

mia tak doniose znaczenie.
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tii cay zwi'/ek przyczynowy w przebiegu negocyacyi

warszawskich pod koniec roku 1816 — w tern wszystkiem.

co pruskiemu historykowi wydaje H\ niezrozumiaym sze-

regiem lunych »riie8podzianeka. Aleksander pragn szyb-

kiego, bezzwoczner<J zakoczenia czynnoci mitjdzynaro-

dowej Komisy i, za jakkolwiek cen, byle dosUjpn,

a majc zewnQtrzne cechy przyzwoitoci. W tym celu
przyj za porednictwem Capodistrii zobowizania, z któ-

rych czu si póniej zwolnionym, gdy Prusy nie day na-

le/neiro ekwiwalentu w postaci zatwierdzenia warszaw-

skiej konweiicyi. T konwency za doprowadzi do sku-

tku Nowosiicow, po wyjedzie Aleksandra, pospiesznie, lek-

komylnie, byle cel ten dla Cesarza tak podany jak rwij-

rychlej osign. »Z najwikszym pospiechem sfor-

muowa wszystkie sporne punkta i zniewoli Leipzigera

pod grob bezzwocznego zerwania rokowa do podpi-

sania trzech ukadów 15 i 16 listopada (1816)« ^^ Zape-

wne przyobieca to Cesarzowi przed wyjazden) jego z War-
szawy; wiedzia, e tym sposobem utwierdzi si w asce
monarszej, któr odzyska by od niedawna.

'I'ak zakoczya si czynno midzynarodowej komi-

sy i warszawskiej: zupcnem zaprzepaszczeniem ekonomi-

cznych interesów Królestwa i ssiednich »polskicli« i:u-

bernii. Hórte czynniki zoyy si na ten rezultat, w ich

rzdzie przedewszystkiem lkliwo Aleksandra I, na tle

trudnego istotnie pooenia, w jakie wplta si przez swe
plany wcielenia opolskich gubernii« do Królestwa Kon-

gresowego. L)wór berliski unua t sytuacy wyzyska.
Rkojmie ekonomiczne, porczone I*olakom na koni^resie

wiedeskim, straciy wszelk warto realn, odkd spo-

strzeono w Uerlinie, a niemniej w Wiedniu, e nikt za

niemi nie stoi, bo nawet sam Aleksander odstpi od na-

turalnej, loj^icznej interpretacyi postanowie wiedeskiego

traktatu, cho przez sam punkt honoru pra^rnt utrzyma
swe wasne dzieo. W najywotniejszej zwaszcza dla Kró-

lestwa i Litwy kwestyi ekonomicznej, w sprawie prze-
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WOZU polskich produktów do pruskich portów, wielk kl-

sk staa si dla polskiego rolnictwa lekkomylna kon-

wencya Nowosilcowa z 15 i 16 listopada 1816, chocia

nie zatwierdzona przez dwór berliski. Pospiech i dyle-

tantyzm Nowosilcowa zniweczy t konwency rzeczywi-

ste rkojmie ywotnoci i pomylnego rozwoju, jakie tra-

ktat wiedeski zapewnia handlowi zboowemu ziem pol-

skich z zagranic, porczajc swobodny przewóz rolnych

produktów do pruskich portów, jedynie za opat »jak

najskromnniej obliczonych naleytoci na utrzymanie por-

tów i spawnoci dróg wodnych « (pSage le plus niodere),

z zasad niczem wic wykluczeniem poboru ca przewozowe-

go. Opata 2% od wartoci towaru, maxinmm^ jakie Ca-

podistria ofiarowa Prusom w negocyacyach z Jordanem:

to byo ju do duo, jak na myto (peage). Bd co bd
jednak, mona byo 2Yo-w opat uwaa za wysokie

peage^ w kadym za razie ten ciar by jeszcze do znie-

sienia. Gdy jednak Nowosilcow — w miesic niespena

po konferencyach Jordana z Capodistri — zgodzi si

w listopadowej konwencyi na pruskie ))co przewozo-
we« (les droits de transit a payer pour les produdions

d'origine polonaise)^ i to w wysokoci 5^0. to zasadni-

cze ustpstwo, wrcz przeciwne wiedeskim traktatom,

przygnioto ziemie polskie pod panowaniem Aleksandra I

brzemieniem niepowetowanej, ruin grocej klski*). Jak-

kolwiek bowiem konwency listopadowa nie doczekaa

si ratyfikacyi w Berlinie, ustpstwo Nowosilcowa stao

*) Dla dokadnego wyjanienia tej wanej kwestyi warto zesta-

wi jasne postanowienia wiedeskiego traktatu z konwency Nowo-
silcowa, która je wrcz unicestwia. Art. XXIX prusko-rosyjskiego

traktatu z 3 maja 1815 {D'Angeherg, Becueil des traitds, conventions

670) brzmi: Quan au commerce de transit, U sera parfaitemen libr

dans oues les parties de Vancienne Fologne. U sera soumis au

peoge le plus modr. La meme Commission indiuSe aux aricles

XXVI et XXVni (tj. wanie midzynarodowa komisya warszawska)

d4tervninera le mod, d^aprs leguelcette valeur devra etre constatee,
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sij pn*c<'donHCMn o rii«;obliczofycli na.Ht^jp.slwach, zwaszcza
Dclkd AleksandT ni«»t)lko } zatwierdzi, ale. na domiar

zego, tak natarczywie domaira si jej ratyfikacji ('d Fry-

deryka Wilhelma. Ten nieszczsny list Aleksandra sta

H\q istotnie grobem jedynych realnych korzyci, jakie Pol-

ska w <')wczesnych okolicznociach moga jeszcze odnie
z traktatów kongresowych pod wzgicjdem ekonomicznym.

Zamkrii<jto nim raz na zawsze droifcj naturalnej, logicznej

inlerpretacyi 29 art. prusko-rosyjskiego traktatu z 3 maja

I BIT); rzjjd pruski oswobodzi sitj z petów, które go kr<j-

poway w polityce handlowej. To bowiem, czego uzna-

niem król pruski mia spaci dug wdzicznoci swemu
wybawcy z r. 1807 — to samo nie mogo by ju w dal-

szych rokowaniach kwestyonowane jako krzywda podda-

nych Aleksandra i jawne naruszenie traktatu, który on

sam uwaAat za swoje dzieo.

S dowody, e nie brako w Warszawie wiadomoci
lej krzywdy, jakrj Nowosilcow wyrzdzi ziemiom polskim

pod berem Aleksandra niedosz swoj kt)nwency z Leip-

zigerem. To pewna jednak, e przynajmniej w koach rz-

dowych nie oceniano naleycie ogromu niebezpieczestwa.

ei aiHJtera aux moyens hs plus sAm ponr 4viter ouU espct de n-
tard (ifins lf>s esp^ditionn aux douanna, ou d'nHlr9t vexations de

ufhjHt' tutture (/Hellen imisaent Hre. KoiiwtMicyu ta warszawska
z i/ 1 6 iJHtopada 1816 {Convention s%ir l'ari. 29 du traii^ eondu d
Yienne etc. /iminorinan sir. 4Ul) orzeka w § 3 co nastpuje: Les

droits de trntisit ti pniffr dans les vUles et ports mnriimea, pour le*

prodHctions d origine polonaise expori4es d'Hne prortnce de la domt-

nation de S. M. I' Smf>ereHr de tontes len Utuurie, Koi tle ^tiogme,

mtusi (/Hf pottr les mitrchatKlia^s ^tranyt^ren deAlin^ee ponr le* mhmee
pntriurrs, sont fiTt^s t\ cituf /wiir cent pottr l'exj)ortatioH, 6 raiMm
dit pri.r stiptth' pnr le tarif de conitnitott, et ti untre pottr ceni p<mr

limiuirtntion, daprt^H le tarif H-annevi* ealcult^ ttur le prix gue les

murchttudiaefi out <) la rade, et dottt le motttaHt ue itonrra Hre Aana*

5«* uv d'i*u accoid muUtel. Nio hilwo t'h\b:i ti)nl(>io p» ' '
\ P''*y"

kluil takiego wykonaniu .•iNvi«*>.o ».i\\ .irt«'i»«> i »urol«\^^ .
^ />*>f-

ionof^o« traktatu.

^niolkM I II
311
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które tkwio w konwencyi Nowosilcowa. Broniono si

mikko, niedostatecznie: nie tak, jak Lubecki j si tej

sprawy po 7 latach, kiedy niepodobiestwem byo napra-

wi w zupenoci ze wyrzdzone w r. 1816. Komisarze

polscy chybili ju podobno w cigu caorocznych roko-

wa, e z nie do silnym naciskiem bronili najistotniej-

szych interesów ekonomicznych kraju, zuywajc energi

na obstawanie przy mniej ywotnych kwestyach, jak np.

przy wykonaniu postanowie art. 27 prusko-rosyjskiego

traktatu, o konsulach i ajentach handlowych, co Capo-

distria uwaa za »dziecistwo«, przeciw czemu za pru-

scy penomocnicy dugo zawzity stawiali opór. Trudno

zreszt osdzi z dostpnych nam materyaów, o ile w roz-

strzygajcej chwili komisarze polskiego rzdu mogli
wpyn na ustalenie warunków listopadowej konwencyi.

Faktem jest, e na umowach z padziernika i listopada

1816 figuruje obok Leipzigera jedynie wymowny sam

przez si podpis Bajkowa; niema nawet podpisów dwóch

innych komisarzy rosyjskich, Bajkow za by, jak wiado-

mo, lepem narzdziem Nowosilcowa. Tem ciekawszy jest

z tego wzgldu memorya wpolskiw, zachowany w papie-

rach Lubeckiego, z dat 8/20 listopada 1816, zredagowany

zatem w cztery dni po podpisaniu konwencyi Nowosilcowa,

a skierowany przeciw jej najwaniejszym postanowieniom

w sprawie handlu przewozowego ^^.

Rzecz pisana z polecenia Komisyi (la Commission

nommee pour regler la nayigaion et le commerce avec la

Prusse ni a charge). Cel memoryau: d'exposer au Gouver-

nemen Polonais les niotifs pour lesguels elle {la Commis-

sion) ne peu ni doi accorder au deld de 3 pour cent

pour le transit des marchandises d'oure mer destinees pour

la Pologne de 1772, qui passeront par les pors prussiens,

sans que ce soit onereux pour les hahiants et oppressif

pour le commerce. Autor uwaa za przesdzon spraw

5<>/o ca, naoonego na przewóz polski przez pruskie por-

ty; stara si tylko dowie, e co na zagraniczne towary,
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przechodzce do Polski przez I*ru8y, ni<' powinno wyno-

si wicjcej ni>. 3«o. W konwencyi 16 listopada z^rodzono

8i<) na 4%. Memorya by wi<}c pisany widocznie w osta-

tniej chwili a ukoczony post fest urn, o czem moe na-

wet autor nie wiedzia, jeeli Nowosilcow zawjr i kon-

wencyc} nietylko m <tllrr Kile (jak to Zimmermann stwier-

dza), ale widocznie nawet w sekrecie przed polskimi ko-

misarzami. Wida std w kadym razie, e ju poprze-

dnio, i to ze wspóudziaem polskich komisarzy, stana
z^oda na 5*/o co przewozowe od polskich produktów,

i tylko co do 4° o ca od zatrranicznych towarów do osta-

tniej jeszcze chwili targowano sig o 1%. Wida te, co

waniejsza, e komisarze polscy nie pojmowali ogromu
klski, jak dla rolnictwa polskiego byo 57© przewozowe

co pruskie, i wiksz przywizywali waj^- do obni/enia

ca na zagraniczne towary, które przechodziy przez Prusy.

Mona miao to stwierdzi, e dyletanlyzm w dziedzinie

ekonomii [)rzyniós tu niesychan szkod najywotniej-

szym interesom ekonomiczriym kraju, ^udzono si po-

wierzchownem rozumowaniem, e wysze co przewo-

zowe nie odbije si na polskiem rolnictwie, poniewa o-

statecznie opaci je zamorski konsument w cenie kupna

na rynku ani^ielskim czy holenderskim. QuafU anx iwur-

cents pour rexportaion — czytamy w przytoczonym me-

moryale — uous Ics aiaucotm sculement, et le denuer coti-

Howmateur (Pontie mer les paije efferticetnen, et c'en
p o u r q u o i I' o n croya it pou voir en ay ir pi utt

tnrfjrment*); niais ce (jui regarde rimportatioii, la choae

*) Miinuwoli nujiuwn n\^ tu pytnnie, ciy ten »ii&yoro»t« ckona-

iniczny nio /.osta pol.Hkiin c/.lonkoin inliMl/uiaroJowoj k«>ini .i-

flunij;ly przes Nowosilcowa'/' On bW prjt«'cu*> p<>^vn^;| w ii siii

pulitycznoj i nzczyci •l »«*rudyoy« w to| nnuce. /lirowy rotM|(lck

sioiniun, ruhiikt^w, jakimi byli polncy komii«ari«\ powinien ich by
prz(HM(>>. osti/cL^ar pi /(mI ni' ' tn wynokiego da pnMWO-
Euwogo pruski(\K'o. Wa/ti) s. . luiint to donkoniile. oo tna-

iizyl dla polskii'gu rulnika nwubodny, ile inoinoiM iadnem dem ni«

t8«
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en es a raison inverse: ici est nous memes qui sommes

es dem iers consommaeurs et cette charge pesera sur nous

seids... Mamy lu otwarte wyznanie, e pytka ta dok-

tryna nie pozostaa bez wpywu na nie do energiczn

postaw w obronie krajowego rolnictwa od ciarów pru-

skiej taryfy cowej. Surowa rzeczywisto przekonaa nie-

bawem niedojrzaych ekonomistów, e po za Polsk take

produkuje si zboe, a konkurencya powszechnego rynku

wyrównywa ceny na szkod producenta; e mdry po

szkodzie Polak musi przecie z wasnej kieszeni opaca
pruskie co przewozowe, zniajc stosownie cen swoich

produktów, by mopfy wytrzyma wspózawodnictwo z pro-

dukcy, nie obcion tak wysokiemi opatami przewozo-

wemi. Odkd zwaszcza w eviropejskim handlu zboowym
dao uczu si bezporednie oddziaywanie angielskiego

kornbillu, co wanie dopiero od roku 1816 poczo si

dotkliwiej ujawnia, 57o we co pruskie stano w pier-

wszym rzdzie gronych czynników, które podkopyway

byt ekonomiczny Królestwa.

Memorya z 20 listopada 1816 stara si wykaza da-

tami statystycznemi, jakie korzyci da pruskiemu skarbo-

wi co przewozowe od produktów Królestwa i Litwy. Cy-

fry te wprawdzie oparte na niedokadnych danych i obli-

czeniach, chocia sprawdzane w przyblieniu wedug dwo-

jakiego klucza; autor memoryau przypuszcza podobno

susznie, e obliczono je raczej za nizko ni za wysoko.

Warto polskich produktów, które pod koniec XVIII w.

przechodziy przez pruskie porty: Gdask, Elblg, Króle-

wiec i Kajped, obliczano rocznie na 170.000.000 zp., 57o

zatem czyni 8,500.000 zp. Wedug mniemania autora.

obciony spaw zboa do Gdaska. Trzeba wic byo wytlómaczy

szlagonom-ignorantom, e ta obawa wysokiego cla przewozowego

to zastarzay przesd, wynikajcy z nieuctwa, poniewa wedug za-

sad ekonomii politycznej co to opaci »ostatni konsument*, bez a-
dnego uszczerbku dla polskiego producenta. Moe to mentorstwo

opacio si Senatorowi
;
por. wyej str. 320 nn.
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(któr«^ stara si uzasadni dokadnie w memoryale), wy-

wóz ziem polskich przez pruskie porty równoway si
nnniej wi<^'cej z przywozem. Przypuszczajc wic, e wy-

soko pruski(;ro ca przewozowej^o na zai^raniczne to-

wary, przywoone do Polski, nie przekroczy 3%, autor

dolicza do pódziewita miliona 5,100.0O<) (ij. 37^ od 170

milionów) i otrzymuje 13,600.000 zp. jako o^6\n sum^
ca przewozowe^^o, któr ziemie polskie miay opaca
Prusom. Tytuem naleyto^ci na utrzymanie portów i dróg

wodnych (peuyc le plus mod^r, w myl 29 art. wiede-

skiego traktatu) nie wypadoby w adnym razie opaca
nawet pótora miliona rocznie, przeto zysk Skarbu pru-

skiei^o z handlu przewozoweuro ziem polskich miaby we-

<lu)jf tych oblicze wynosi co najmniej 12 milionów ro-

cznie ponad to, co I*rusom traktat wiedeski dozwoli po-

biera*). Konwencya warszawska przyznaa jednak Pru-

som nie 37o ^l® ^7© t>d zatrranicznych towarów; uwzgl«}-

dniajc i rónic 17o» otrzymaoby si weduir oblicze

autora m^moryau sum oirólii o 1,700.000 zp. wysz,
tj. oknj^o IT) milionów. Mimo niedokadnoci i dowolno-

ci cyfr, spoytkowanych w powyszem obliczeniu, daje

to przecie w przyl)lieniu pewne pojcie o doniosoci

klski, lak niedosza konwencya Nowosilcowa w nastp-
stwach swoich sprowadzia na Królestwo i Litw.

Materya dowodowy, zawarty w tym memoryale, do-

szed zapewne do wiadomoci Cesarza Aleksandra, rzd
Królestwa stara si bowiem czyni remonslracye przeciw

niekt<'>rym punktom listopadowej konwencyi, a mianowi-

•) R««znltil tych ol)luzfH /.wraca «ii; w ojfi)lno.>ci |»r/-ri\s j
obo-

rowi prunkiojco rl;i prcowuzowi>^o. Trudno sjiIcmii opr/rc >n; wr,ic-

niu. id zrazu zo.stawiono powy>.Hjjo oblicKMiia oolein poparcia «lu-

«zm*j ari^uinontacyi przeciw Hamoj ia.Hadsic sprieoanef^o t trmktatoin

WKMlrskim ch\ prz»'W07(»w«'jfo, nafttrpnio snit zwioni^lo ca ar^u-

n»ont;4oy<j w.nkulok ini'fi)rlunnr^o »\\yja.4ni«nia« riokoiuoj prawdy. i«

do przewozowo od polnkich proiluktów nio dotyka poUkicf^o spole-

cieiiMtwa, poninwai jt* b<;diio opaoac^ ostatni konsument
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cie przeciw wysokoci pruskiego ca przewozowego od

zagranicznych towarów. Niebawem jednak nadszed re-

skrypt ministra Sekretarza Stanu, z najwyraniejszym za-

kazem dalszego poruszania tej sprawy. Odczytano go na

posiedzeniu Rady Administracyjnej 21 grudnia 1816; bya
to notyfikacya, »i Najjaniejszy Pan postanowi przyzna
rzdowi pruskiemu 47o opaty wchodowego, i nie jest by-

najmniej wol J. C. Moci nowe w tej mierze rozpoczy-

na roztrzsania; e owszem yczy sobie Najj. Pan, iby
umówione ukady midzy komisarzami J. C. Moci i pru-

skimi byy ratyfikowane i do wykonania doprowadzone

w jak najkrótszym by moe czasie«. Wobec tak stanow-

czego objawienia monarszej woli, ))Namiestnik wstrzyma
rozkaza wszelkie dziea, któreby wynikay wskutek tej

odezwy (?), a to a do nadejcia spodziewanych rozkazów

Monarchy w zaatwieniu póniej zdanych w tym przed-

miocie raportów«^<^. Mimo dosy niejasnej stylizacyi tego

ustpu w urzdowym protokole posiedze Rady Admini-

stracyjnej, dwa fakta stwierdzi mona z wszelk pewno-

ci: e Rzd wystpi z jakiemi remonstracyami prze-

ciw konwencyi Nowosilcowa i e wola Monarchy zam-

kna mu zaraz usta. Bya to przedewszystkiem rola mi-

nistra Sekretarza Stanu, broni w tej wanej chwili y-
wotnych interesów kraju przeciwko »haraczowi« na rzecz

pruskiego skarbu; tak Lubecki nazywa pruskie co prze-

wozowe. Powyszy reskrypt Sobolewskiego wiadczy, jak
wag Monarcha przywizywa do szybkiej ratyfikacyi li-

stopadowych umów. Z tem wszystkiem zdaje si, e Ale-

ksander przez jaki czas pozostawa pod wpywem krzy-

ujcych si prdów; wreszcie wzgld polityczny przewa-

y nad interesem Polski, nad jej przyszoci ekonomiczn.
Car pragn co najrychlej usun draliw spraw z areny

midzynarodowych rokowa; pod naciskiem tej koniecz-

noci zapada w Petersburgu decyzya co do ratyfikacyi

warszawskiego ukadu.
Odkd gabinet berliski spostrzeg Achillesow pit



DOtH|P IK> MORZA 359

spr/yriucrzeca, znaczne wyzyskiwanip tej sabej ntrony

w poo'>,pniu Cara suyo PruHoin w daUzyrh rokowaniach

jako nieoceniony rodek taktyczny. Uywano go umiej-

tnie, z pewnem umiarkowaniem, wznawiajc po kilka razy

draliwa kwesty*; npolskicl trub<Tniic». Po pórocznym za-

stoju w rokowaniach, urdy w jesieni r. 1817 na nowo roz-

poczto uk/ady z irncyatywy gabinetu petersburskiego**,

rzd pruski zoy stanowcze owiadczenie, e król jest

zdecydowany: dru Wirnrr Ycrtrag troz d*r dndurrh be-

div(jtvn Opfcr dHrrhznfiihrrn. Fryderyk Wilhelm III nie

przestawa by obe/intcresownymw szermierzem wito-
ci zaprzysionych traktatów, wraz z opartemi na nich

prawami Litwy i ziem zabranych do autonon»ii cowo-
handlowej; wiedzia, e tern najatwiej wyjedna u Ale-

ksandra podane ustpstwa w handlu Prus z Rosy, a

gotów by w kadej chwili uzna traktat wiedeski za

niepotrzebny szparga, jeeli za t cen sprzymierzeniec

skoni si do pruskich wid<»k('»\v w polityce handlowej

Zjadliwie przypomnia HardenberLT w nocie z 23 kwietnia

1818": der Zar herufr sich ates uuf den Wietier Ver-

trag, Ichnr ahrr sclhst im roraits die Basis dessclhen ab^

indem er seine Kftnzessionef nich auf (tlle Teife des Po-

len von 1772 ausdthnen woUe. W nastpnej fazie roko-

wa, gdy sprawa zaostrzya si w r. 1822, dyskutowano

nawet w B(»rlinie, czyby nie naleao dla zamania nieu-

stajcej odpornoci Cesarza Aleksandra: zaapelowa do

»Kuropy«, która [)owiijna dba o utrzymanie i wykonanie

kongresowych traktatów. Do tego jednak nie doszo; po-

se pruski w Petersburtru, Schóler, ocenia dobrze sylua-

cy i przestrzei^a przed krokiem tak radykalnym: Kitt

ApprII (tn die europdisehen Mdche iriirde den Zuren nur

reizen . .

."^^ Sam taki pofnys, jeii l)y jednak dyskuli»wany

na seryo, rzuca niezmiernie znamienne wiato na sylua-

cy i wykazuj«» dowodnie, z jakiem wirtuozi>wstwem po-

lityka pruska umiaa wyzyska dla swoich celów u diiie-
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dinie ekonomicznej trudn pozycy Aleksandra w dra-

liwej sprawie » polskich guberniiw.

III.

Pruski Dawid pokona rosyjskiego Goliata na handlo-

wo-politycznej arenie. Odniós to walne zwycistwo w kon-

wencyi petersburskiej r. 1818; Aleksander zatwierdzi za-

sady tego aktu na akwizgraskim kongresie w listopa-

dzie, poczem penomocnicy obu stron podpisali go 19 gru-

dnia. Konwencya petersburska otrzymaa oficyaln nazw:
))Akt dopeniajcy do traktatu z 3 maja 1815 dla objanie-

nia i dopenienia warunków wiedeskiego traktatu, od-

noszcych si do handlu i przemysu polskich prowincyi« **.

Istne, w caem znaczeniu tego wyrazu, lucus a non lu-

cendo^ poniewa wanie peterburska konwencya niwe-

czya te same postanowienia, które miaa rzekomo wob-

jania i uzupenia«, z nieobliczon szkod polskich ziem,

a nie bez dotkliwego uszczerbku ekonomicznych intere-

sów Rosyi.

Po jednej stronie bya jasna i pena wiadomo ce-

lów, jakie w tym czasie sobie wytkna handlowa poli-

tyka Prus, widzc w nich zakad odrodzenia potgi pru-

skiego pastwa; po drugiej brak wszelkiego systemu, ci-

ga chwiejno, podtrzymywana wzgldami, które z wa-
ciw polityk handlow nie miay nic wspólnego, spl-

tana najfatalniej z draliw osobist pozycy Aleksandra

w przedmiocie kwestyi polskiej.

I w Prusiech take cieray si ze sob sprzeczne opi-

nie niepospolitych ludzi, twórców pruskiego systemu han-

dlowo-poitycznego, przez który monarchia Hohenzoller-

nów wicej podobno nawet nili przez militaryzm dosza

do hegemonii w Niemczech. Te rónice opinii midzy
pruskimi mami stanu odnosiy si jednak raczej do roz-

maitych szczegóów i do rodków taktycznych, ni do wy-
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tycznych linii zasadniczejjfo projrrannu; przyczyniay si

tylko do wHzochstronnetro wyjaHiiicnia kwestyi i do wy-

boru skutecznych rodków d/.iaania. Z rónych bowiem

stanowisk mona byo zapatrywa si wówczas na stron

polityczni^ interesów handU)wych z Rony i z polskiemi

ziemiami. Minister Spraw Zewntrznych musia niekiedy

hamowa zapa enerificznych pionierów miaej polityki

handlowo cowoj, ki»*ru)ic si wzt^ldami na wysze inte-

rosa monarchii i berliskiego dw(»ru, który nie dalej jak

w dziesi lat po tylyckim traktacie nie wyrzeka si je-

szcze ws/cikich widoków na odzyskanie pruskich zabo-

rów r. 1795. Wspominajc o przelotnem znieniu ce prze-

wozowych, pruski historyk objania to zboczenie z wy-

tknijjtcj linii postpowania wzirldami dyplomacyi: da8

austrdrtifjr Mini.sicriutH h(<je dio Erwartnnu. dass diese

liheralen Massregpl die óffrulirhc Mehunuj itt l*olen ge-

ninnen werde*^; spostrzeenie oparte na materyaach taj-

neiifo archiwum bcrliskieifo Z innecro stanowiska, maj-

cego na oku finansowy cel akcyi, radzi natomiast mini

ster Skarbu (Klcwitz): in Folrn Slimnnttiij grtjrn Hiiss-

land zu marhrn . .

."^^ Kachuba dosy prosta, liuina ekono-

miczna, irro/ijca polskim ziemiom wskutek odcicia od

pruskich portów, miaa wywrze ten skutek: Siimmnng

gcgcn linsshtnd, w miar wyrubowania pruskich ce

przewozowych, to /a moiro by w rku pruskiej dyplo-

macyi skutecznym rodkiem nacisku podczas rokowa o

konwency handlow z Cesarstwem. Liczono na ti>, e
Aleksaiulcr, otrldajc si na polskich poddanych, w »»ba-

wio o wzrost niechci do poczenia z Kosy, bdzie ce-

ni ustpstwa na rzecz polskiewfo handlu i atwiej skoni

si do koncesyi w sprawi*' handlu pruskietjo z Rosy. Te

rozbiene opinie berliskich dy^^nilarzy zmierzay jednak

zawsze do te^fo samego celu, a cierajc si w domu, nie

odsaniay niifdy zrcznej gry wobec strony przeciwnej.

Nad niemi wreszcie górowaa w Rerlinie powaga królew-

skiej woli i decyzyi, nie krpowanej niozem pnWz wzgldu
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na dobro pastwa, monarchii, nie dynastyi albo podda-

nych; ich bezporedni interes, ustpujcy zawsze elaznej

racy i stanu, dostarcza wygodnych tylko motywów w uza-

sadnieniu pruskich da wobec przeciwnej strony, rze-

czywicie za mao wpywa na dyrektyw dziaania. Po

drugiej stonie wszystko byo inaczej. Rosya wahaa si

w tych latach pomidzy obu ekstremami polityki handlo-

wej, midzy skrajnemi tendencyami wolnoci handlu a

najsurowszym systemem prohibicyjnym, zagodzonym tra-

dycy szeroko rozpostartego przemytnictwa i osawionego

przekupstwa urzdników. Z jednym te i drugim czynni-

kiem liczya si przezornie pruska polityka handlowa,

szczególnie w rokowaniach o liczb i urzdzenie komór

celnych na rosyjsko-pruskiej granicy. Walka dwócli prze-

ciwnych obozów handlowo-politycznych w otoczeniu Ce-

sarza Aleksandra odejmowaa dziaaniom rzdu w nego-

cyacyach z Prusami wszelk moc konsekwencyi, jednoli-

toci. Byy to zreszt przewanie starcia midzy osobi-

stymi interesami rosyjiskich dygnitarzy, którzy wzajemnie

kopali pod sob doki: raczej rywalizacya petersburskich

» wielmoo w«, ni walka zasad, kierowana dbaoci o do-

bro pastwa. Dyplomacya berliska umiaa dobrze wyzy-

ska sab pozycy przeciwnej strony. W rachubach swo-

ich liczya si z korupcy rosyjskich komór; w negocya-

cyach nie pogardzaa tym samym wypróbowanym rod-

kiem w stosunku do dygnitarzy Cesarstwa. Historyk pru-

ski wydoby tylko z archiwów wyrane lady energicz-

nych zabiegów o przekupienie polskich urzdników, stwier-

dzajc z aktów, e te starania nie odniosy zamierzonego

skutku. O dygnitarzach rosyjskich milczy ten autor, czy

te milcz wogóle róda archiwalne, które Zimmermann
streszcza; w archiwach rzadko pozostawa lad takich dy-

skretnych operacyi. Jest tylko krótka, niejasna wzmianka
o jednym dygnitarzu: Nowossiltzoff sah darin nur ein

Mitel fur sich und ftir Polen Yoreile zu gewinnen^'^ —
w negocyacyach o konwency handlow z Prusami. Jak
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dba o interesa Polski — wiadomo; i to wiadomo, e wa-
snych interesów niK'dy nio /aniodhywa w takici okoli-

cznociaci. Bd co bci, Aleksander >\ przekonany o

nieocenionyci korzyciach, któro I*ru8om przyniosy le ope-

racye z rosyjskimi dygnitarzami w cigu rok«Ava o kon

wency r. 1818; po szeciu latach, kiedy chodzio o cz-

ciowe przynajmniej uchylenie jej zirubnyci nastc^pstw,

nie walia si odpaci t sam.» monet, próbujc podo-

bnych rodków wobec berliskicli dosto)ników ".

Itóne zatem czynniki osabiay pozycy petersburskie-

go dworu w ne^^ocyacyach z Prusami, ponad wszystkimi

jednak 'jórowa jeden czynnik : przymus mnralny, pod któ-

rym dziaa sam Aleksander, majqc w tern osobisty, wy-

wotny<» interes, eby odopeniajijcy akta do wiedeskietjo

traktatu sta si nareszcie taktem dokonanym i eby wsku-

tek teTo widmo opolskich L^ubernii« zniko na zawsze

z pertraktacyi dyplomatycznych midzy »sprzymierzera-

mi« Cara a ))wielmoanu« z jego otoczenia. Ten warunek

uspokojenia ku()i za cen petersburskiej konwencyi.

Znamy opinie berliskich mów stanu o tej zdoby-

czy pruskiej dyplomacyi. Waciwy twórca misternego sy-

stemu haridlowopolitycznego, który by podwalin nie-

mieckiej wspólnoci cowej, póniejszy minister Maassen

nie by jeszcze zad«)Wolony z petersburskiej ktuiwencyi;

wtórowa mu w tem ówczesny minister Skarbu Klewitz,

a nawet i sam Semmler, nieporównanej zrcznoci nego-

cyator, którego dzi(>t>m bya konwencya z r. 1818. wiad-
czy t«> tylko, jak daleko siufi^y cele, pragnienia tyci dy-

gnitarzy. Inni uwaali konwency za oznaczny postp

w stosunku do dawniejszego stanu rzeczy«. Takie zdanie

wyraa równie Zimmernumn; przy tem stwierdza bez-

stronnie, e najif«)rzej na petersburskim ukadzie wyszli

Polacy, cho(* wanie ici pooenie ekonomiczne dni» po-

wód di» caej netrocyacyi i miao hyc' rzekomo waciwym
jej przedmiotem. J>ir \)lrn hatrn kemrs ihrn' /icif er-

reiclit; tredrr Frcui<svn noch Ofuterreich hiitten ihien piU-
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nischen Pnwinzen eine Sonderstellung eingerdum und das

qanze EesuUat lhres(!) weit angelegten Planes waren ei-

nige Erleichterungen des preussischen Handels mit dem

Osen; kein Wtmder, dass sie iiber den Yertrag sehr we-

nig erbau waren ^^.

Ujemny sd niektórych berliskich mów stanu o kon-

wencyi 1818 r. zrozumie mona jedynie przy zestawie-

niu kilku jej artykuów z warunkami niezatwierdzonej

przez dwór berliski konwencyi Nowosilcowa 1816 roku.

Istotnie efekt finansowy taryf, doczonych do aktu pe-

tersburskiego, obnia znacznie wysoko tego ))haraczu«,

którym konwencya Nowosilcowa z listopada 1816 miaa
obciy polsk produkcy na rzecz pruskiego skarbu, pod

pozorem, jakoby 57o przewozowego ca od polskich pro-

duktów by jedynie chwilowym awansem z polskiej kie-

szeni, przekazem na angielsk czy holendersk kiesze.

W stosunku do ówczesnych cen zboa na gdaskim rynku,

ustanowione w tych taryfach co przewozowe na przeni-

c, yto, jczmie owies i groch, waha si, wedug ró-

nych gatunków zboa, pomidzy 15 a 37o od wysokich pod-

ówczas gdaskich cen ^^. Byo to wic niemae zagodzenie

haraczu: nizka wygrana wobec uroczystego utrwalenia za-

sady, gwaccej najbrutalniej gówn myl kongresowych

traktatów, która bezwarunkowo zapewniaa polskiej pro-

dukcyi zupen wolno od ca przewozowego. Konwencya

1818 r. zatwierdzia t zgubn dla polskiego handlu za-

sad, obok drugiej, równie dotkliwej, wedug której pol-

ski producent nie móg zawiera bezporednich transak-

cyi z zamorskim kupcem, tylko za porednictwem pru-

skiego obywatela (art. III. d)\ odtd caa produkcya rolna

Królestwa iXitwy zdana bya na ask pruskiego rzdu. Nie-

dos tego. Konwencya petersburska narzucia bezprawnie

rolniczej Polsce haracz za wywóz ziemiopodów, a równo-

czenie podcinaa w zawizku rozwój krajowego przemy-

su. Art. VI. e uycza bowiem tak wydatnej protekcyi

pruskim wyrobom tkackim i skórzanym, e polski prze-
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mys Bukienny i i^arbarski znalaz w rywalizacyi z pruski-

mi wyrobami nit'zrniernie trudn do p(»k<>nafiia przeszkod

w wtym jeszcze rozwoju: w cii^u trzech lat iiaht^pnycb

pruskie sukna i pótna zaleway nietylko polski ale i rosyj-

ski rynek, torujc sobie równie droir*} do Azyi. dziki

1-mu »dodatkowemuo artykuowi do petersburskiej kon-

wencyi. Susznie twierdzi Lubecki, e Prusy skazay Pol-

skc; na upraw jedynej i^azi przemysu, któr jej wspa-

niaa »myl nie zostawiono: sjedwabnictwo, majce w na

szym klimacie tyle warunków pomylnego rozwoju*. Prze-

mys, oparty na produkcyi rolniczej, jedyny, który móc^t

rozwin si w Polsce i przybra rzeczywicie imponu-

jce rozmiary po uchyleniu najfatalniejszyci nast(;pstw pe-

tersburskiej konwencyi — ten przemys, kiekujcy w pier-

wszych latach Królestwa, byby musia zanikn pod jej

obuchem.

Konwencya petersburska wyprzedzia o kilka miesicy

narodziny systemu handlowo-politycznego, który sta si
niebawem tak potn dwigni hegemonii Prus w Niem-

czech; bez niej trudnoby byo ten mdry system rozwi-n tak konsekwentnie, jak to powiodo si berliskiemu

gabinetowi w nastpnych latach, pr/.ed docigniciem gó-

wnego celu mistrzowskiej polityki handlowej l*rus, przed

utworzeniem i ostat«'czn(»m rozl)udowaniem niemieckiej

jednoci cowej. Jedn z podwalin tego systentu byy wa
nie wysokie ca tranzytowe. Prusy, majc w swem po

siadaniu cae niemal wybrzee morskie w obrbie Nie

mieckiej Rzeszy, mogy skutecznie broni sabszym s
siadom wszelkiej stycznoci z wielkim handlem europej

skim; co tranzytowe byo nieocenionym rodkiem naci

sku, który, mimo oporu ssituinich pastw niemieckich,

zniewala z czasem jedno po drugiem do unii cowej z Pru-

sami. Lrrupiijc je w jednolit cao handlowo-polityczn

pod przewo(lnictwen) pruskiej monarchii, (idyby wscho-

dnia granica l*rus stana otW(»rem dla handlu przewozo-

wego Polski, jak tego domaga si stanowczo art 29 wie*
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deskiego traktatu, taka polityka handlowa Prus wobec

innych pastw Rzeszy Niemieckiej byaby zupenem
niepodobiestwem. Uchylenie tych zobowiza, które 29

art. woy na Prusy, byo dla nich zdobycz pierwszo-

rzdnej wartoci, doniolejsz nierównie od efektu finanso-

wego ce przewozowych na wschodnich granicach pa-
stwa, cho i ta zdobycz miaa niepospolite dla Prus zna-

czenie, wobec nieustalonej jeszcze równowagi w bude-

cie. Stary Klewitz do koca swego urzdowania walczy

napróno z chronicznym deficytem. Równowaga budetu

—

to dzieo dwóch z kolei jego nastpców na stanowisku

ministra Skarbu, von Motza i Maassena, gównych pionie-

rów nowego kursu w pruskiej polityce handlowej ^\

Zgubna, zabójcza dla Królestwa i Litwy konwencya

petersburska cikiem take brzemieniem przygniota Ro-

sy, nie w tym stopniu co Polsk, ale dotkliwie pod wie-

loma wzgldami*). Logicznem jej nastpstwem by nagy,

*) Konwencya petersburska z 19 grudnia 1819 zasuguje istotnie

na nazw arcydziea niejasnoci i zawioci; trzeba rzeczywicie mo-
zolnych nad ni studyów, eby jej najistotniejsze postanowienia i

nieuniknione nastpstwa naleycie oceni. Wstp przepeniony fra-

zesami na temat troskliwej dbaoci kontraktujcych stron o pomyl-
no ekonomiczn polskich poddanych, o ustalenie i wykonanie za-

sad, stwierdzonych w kongresowym traktacie {la precision que re-

clame imperieusement cet ohjet de leur sollicitude commune). Art. I.

okrela dokadnie obszar terytoryalny, do którego rzekomo maj
odnosi si wszystkie postanowienia konwencyi: obszar dawnej Rze-

czypospolitej Polskiej. L'etendue a lauelle s'applique la presente con-

tention . . . se compose de ou le territoire qui a fait partie de Van-

cienne Pologne depuis Tannee 1772 et ui se trouve compris entre la

Duna, le Dnieper, le Dniester, VOder et la mer, en y comprenant la

Frusse Orientale. W cigu caego aktu powtarzaj si wzmianki o

tym obszarze terytoryalnym. Logicznem te nastpstwem tego zao-
enia s powtarzajce si równie czsto przepisy o » certyfikatach

pochodzenia« towarów {certificats d'origine), z wyranym — zdawa-
oby sif — celem, eby za pomoc takich certyfikatów ograniczy
dobrodziejstwa konwencyi na wymieniony w I artykule obszar te-

rytoryalny, z wykluczeniem nie-polskich prowincyi obu kontraktu-
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raHyU.ilrjy /wrot w liandlowej polityce rosyjskiej, istne

Hdlto morUile z wyrubowanotro do ostatecznych jaranie

protekcyonizrnu na lizkie podówczas tory szerokiej sto-

Bunkowo wolnoci handlowej — lizkie szcze^^ólniej w par
lat [)() kong^resie wiedeskim, y-dy caa Europa, z jedy-

nym wyj«)tkiein Prus, crarnc^a ni pod znaki ontreuro pro-

tekcyonizmu , crraniczijcef^o nieraz ze cis prohihicy.

Tylko na L'^runcie tej^o nowep^o, niehe/piecznego ekspery-

mentu, konwencya petersburska miaa jaki sens lub pr/.y-

jcych stron. Czytajc to wszystki* postanowienia, nie mona oprtoó

siQ rollokHyi, jak U* kontraktujce strony wyobraay sobie ich wy-

konalno bez ustanowienia wewntrznej linii cowej, oddzielajcej

polskie prowincye od innych. Zawadka wyjaAnia si dopiero na sa-

mym niemal kocu aktu (art \'i. m.), w niewinnym na pozór arty-

kule, wtrconym pomitjdzy postanowienia o atrybucyach konsulów

i orjcanizaoyi konsulatów: Les Ilauteh Pnrtiea contrncanten /tnn

couuenues r/iic n otalitS de leurs sujes et des produrtions de leur

sol et df leur industrie pnrtcipern dftus l/teudue designee d larticle

1 (i%ix (iiuninyes rotnnit'rrinnx sii)Hlt's piir Ift jtrt^s^ttte coHveution,

les ceriificats d'origiue (/ni, eu rertu ilu trnit6 de Yiettne du 21

ntTi7 (.V mai) Jfiló deuaien assurer sprcialetnent la jouissnnee des

dits av(inltifjes nHX proiunrcs df 1772, devieunent innliUs, A iexcep-

tion de ri'ux don Ifs /abncntions pntssiennes ffirorist^ea, en /im,

/ai>i0 et cm'r devron iire nccompnynees, coulorm^m^ut niur itarngra'

phett e et ( de 1'iirticle IV. Ten niepoka/ny zatem punkt artykuu VI

»o atrybucyach konsul«'»w« zmienia niespostrzeienie cay charakter ii-

inislejco aKtii, przrobra/.a jfo jMJn^m zamachiMU z konwencji o in-

toresa polskiego handlu w traktat handlowy prusko-rosyjski i otwie-

ra na ocie rozleg granic ldow midzy ob} dwoma pastwami
pruskiej produkcyi i pruskit-mii hadlowi po^ ' mu. Zupenie
te L)yl suszny surowy sd Lubeckiego o

i
: u.'j konwenoyi

r. 1818 w rozmaitych jego memoryalach x 182H i 1824 r., wyraony
z najwiksz precyzy w t. z I*nfcis historit^ne x 8 sierpnia t8^
(Arch. Hzczucz A/241: Im rtiison et rexpt'ne»ce out sttffisnmmeni

proMCf' qite eet ncte, toin de rcpondre ni«jc ^olontes yiii /'(it'(ii>H/ die^

t4, tUnit en contradiction ^videHte avec le traitd de t8il», et ne les

tari/ti ({ui lut seruniettt d'aHHej:e, n^tnient |mi« in^mk* d'aceorti avee

les stifmlitions; hit*n /)/m.v, i7j< metlmrut nhstaclen < et gne ii Maje-

ate I. et li. ;>iW roHtincter riiiriiN trmte de eommerre aitc nne ma-

tion quelcQn(iHe, pHis(iH'iU prescriiHiient aujc proilmt^t rwues, ejrp^-
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najmniej jeoro pozory; inaczej liberalne otwarcie rosyjskich

granic dla Prus, z wykluczeniem wspózawodnictwa in-

nych pastw, byoby bezmylnoci zupenie niezrozu-

mia, nawet na tle sytuacyi, która Prusom tak uatwia

t cenne zdobycz. Istotnie te, w rok po konwencyi z 19

grudnia 1819, pod dat 20 listopada (st. st.) 1819, ukaza

si manifest 32 objawiajcy wiatu now, wolnohandiow

er w dzierawach Aleksandra I; w motywach manifestu

zaznaczono dobitnie, e konwencye handlowe z Austry

i z Prusami w interesie polskiego handlu spowodoway
Cara do zasadniczej zmiany systemu handlowo-politycz-

neTO. Jako w samej osnowie petersburskiej konwencyi,

chocia o rok wczeniejszej od tego manifestu, s wyra-

ne wskazówki, e ta zmiana systemu bya rzecz zde-

cydowan przed podpisaniem grudniowego ukadu r. 1818.

Moe by, e decyzya zapada krótko przed zawarciem

konwencyi; po tym akcie niepodobnem byo si cofn 5'

Logiczniejsza, naturalniejsza byaby niezawodnie od-

wrotna kolej rzeczy: najpierw zmiana systemu, nastpnie

jego zastosowanie w stosunku do ssiedniego pastwa.

Tak te stao si w praktyce, w wykonaniu petersbur-

skiej konwencyi: przez cay rok 1819 pruski handel z Pol-

sk i z Rosy odbywa si jeszcze w ramach wtymczaso-

wych przepisowa, konwencya petersburska wesza w y-
cie dopiero z Nowym Rokiem 1820, równoczenie z po-

wszechn rosyjsk taryf cow, któr obwieci wiatu

dies des ports de la Mer Notre, de la Mer Blanche et de la Mer Ca-

spienne, des itnpóts plus onereux que ceux mis sur les metnes objes

d leur sorie des ports de Dantsig^ Koenigsberg ou Memel ...et aucune

stipulation ne devait itre changee ue d'un commun accord, ce qui

constituait vassellage de la part de VEmpire. Istotnie, kto zastanowi

si dokadniej nad treci art. IV. a, c \ d, oraz nad dofczonemi do

konwencyi taryfami C i D, które wedug brzmienia aktu stanowiy

jej cz integraln, musi uzna najzupeniej suszno powyszej

uwagi Lubeckicgo. Ob. Martens: Recueil des traites et conventions

conclus par la Russie VII, 343 i IIojih. Co6p. aaKOHOBt. P. M., XL. Cz

III. 77.
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wanifest z 20 listopada (2 c^rudnia) 1819. Ten niepotrze-

bny popiech z podpisaniem i ratyfikacy petersburskiej

konwencyi — popiech zbyteczny wobec blizkie^o zwrotu

w rosyjskiej polityce handlowej, po tak przewlekych, trzy-

letnich przeszo rokowaniach: to równie charakterysty-

czna ilustracya czynników, które Aleksandra skoniy do

zatwierdzenia tak lekkoniyt^lnej konwenryi. Jak na pocz-

tku 1817 roku, lak i u schyku 1818, trzeba byo usun
kwestyg polsk z widowni micjdzynarodowyrh negrocyacyi.

Po akwizLrraskiin konirresie, w przededniu /ainierz<jnych

przeobrae, których termin by naznaczony na rok 1820,

rzecz podana przed dwoma laty staa si koniecznoci,

o ile Aleksander nie rozstawa si z swoimi planami*^.

W cisym zwizku z konwency r. 1818, w bezpore-

dniej cznoci z wolnohandlowem salo morale r. 1819,

byo zniesienie odrbney-o obszaru handlowo-rowego w ob-

rbie jjrranic Królestwa. Od trzech lat z por, od wiede-
skiego kongresu, way si los cowej autonomii Królestwa,

spltany draliwymi wzcrldami natury politycznej, zaleny

od przebietifu i rezultatu netrocyacyi z Prusami i Austry
w przedmiocie artykuów wiedeskiego traktatu o handlu

na obszarze polskich ziem w trzech zaborach. Kwestya

pierwszorzdnego znaczenia dla ekonomicznej przyszoci

kraju sks^bia si w prawdziwy wze gordyjski; rozci
gfo nareszcie ukaz z 3/15 padziernika 1819, orzekajcy o

poczeniu Królestwa i Cesarstwa w jeden obszar cowo-
handlowy, po zniesieniu granicznej linii i przesuniciu ko-

mór na »zewntrznn, zachodni granic Królestwa **.

W Warszawie utworzono osohny wydzia rosyjskieiro de-

partamentu cowego i handlowego {Umnioje ttjnafrleje

rossijskch tumocunyrh i onjotri/rh dic): pod zarzdem
jego pozostawao 13 rosyjskich komór na »zewntrznych«

gfranicach Kr(')lestwa, 9 »kontrolnych« komór na hnii po-

grranicznej midzy Królestwom a Cesarstwem, oraz wszy-

stkie rosyjskie k»mory na granicy ldowej, od etrony

Prus, (lalicyi i Wooszczyzny, od Pogi a do Dubossar**.

Saoik*. t II 24
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Obok rosyjskich komór na » zewntrznej « granicy funk-

cyonoway dalej polskie komory, w tej samej liczbie (13)37.

Na linii pogranicznej midzy obu pastwami, po zniesie-

niu waciwej cowej granicy, ustanowiono tak nazwane

))kontrolne« komory, celem sprawdzania proweniencyi to-

warów i zaatwiania rónych formalnoci cowych 3^. Pol-

skie komory pobieray co od towarów, wchodzcych do

Królestwa na uytek krajowej ludnoci, rosyjskie za od

wszelkich zagranicznych transportów, które wprowadzano

do Rosyi przez polsk granic; przewóz do wschodnich

granic kraju odbywa si pod plombami a pod kontrol

polskich urzdników ^^ Midzy obu pastwami nastaa

nieograniczona wolno handlu, z wyjtkiem spirytusu i

artykuów, stanowicych w Królestwie przedmiot mono-

polu. Przewóz towarów z Królestwa do Cesarstwa ulega

tylko sprawdzeniu proweniencyi na podstawie certyfika-

tów, wizowanych przez gówny zarzd cowy w Warsza-

wie ^o. By to jedynie rodek kontroli przeciwko przemy-

caniu zagranicznych towarów pod firm polskich podów
lub przemysowych wyrobów.

Wolno handlu pomidzy Królestwem a Cesarstwem —
odrbna w obu pastwach administracya ce i dochodów

std pochodzcych — wspólna i jednolita taryfa cowa, nie

pozbawiona wielu pozostaoci protekcyonizmu, zrywajca

jednak stanowczo z systemem prohibicyjnym: oto cele, ku

którym zmierza ten do skomplikowany nowy system

handlowo-polityczny, oparty na manifecie z 20 listopada

1819. Warszawscy mowie stanu przyjli bez zapau te

dobrodziejstwa unii cowej z Cesarstwem; z politycznego,

z narodowego stanowiska zaliczali je do passywów pa-
stwowego bytu Królestwa; mimo pozostawionej, nietkni-

tej odrbnoci zarzdu ce, wpuszczenie rosyjskich urz-
dników do kraju wydawao si pewnym wyomem w r-
kojmiach jego samoistnoci, niepodanym bd co bd
precedensem ^^

Dwa lata tylko trwaa ta unia cowa; runa, zanim
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8i(j jeszcze z ni oswojono, wraz z caym wolno-hand Io-

wy rn systennom Aleksandra z r. 1819. Aiilononnia cowa
odya w r. 1822: rosyjskie komory cofnito po dawnemu
na ))wewn(}trzn« granic<3, rosyjscy urzdnicy zniknli z 13

komór Królestwa od strony I'rus i Austryi, ustaa wol-

no handlu midzy Królestwem a Cesarstwem.

Rzadki fakt w historyi iandlu: to podwójne saUo mor-

tale rosyjskiej polityki handlowej w r. 1819 i 1822, w ci-

gu dwóch lat i trzech miesicy. Zirubne nastpstwa otwar-

cia granic dla liandlu zai^ranicznego zmusiy Aleksandra

do tak szybkiego zwrotu, mimo kompromitacyi, tkwicej

w tym nowym skoku na dawno stanowisko, mimo olbrzy-

mich kosztów dwukrotnego przeobraenia urzdze co-

wych, mimo nieobliczonych, szkodliwych skutków podwój-

nego wstrznienia w caym ustroju gospodarczym Rosyi.

Musia zaniecha lekkomylnego eksperymentu. Przed

trzema laty widzia w nim najpewniejsz desk ratunku,

nio moirc inaczej wybrn z draliwej sytuacyi, w któr

go wplta traktat wiedeski. Tymczasem taryfa clowa

z r. 1819 cii^na jeszcze wiksze niebezpieczestwa,

staa si ródem powszechnego niezadowolenia. Rosyjski

przemys fabryczny znajdowa si przewanie w rku ary-

stokracyi; saby, nie rozwinity, potrzebowa istotnie sil-

nej ochrony przód konkurency zagranicznego handlu.

Z otwarciem granic zalay Rosy zagraniczne towary i

spady w cenie; krajowym fabrykom, niezdolnym do wy-

trzymania tej konkurencyi, grozia nieuclironna ruina.

I linanso rosyjskie, od dawna blizkie bankructwa, odczuy

nag zmian w systemie handlt)Wo politycznym **. Otwaro
si szerokie pole do skarg na Cara: rujnuje pastwo, gubi

prywatne* fortuny. Dla zaegnania grocych niebezpie-

czestw, Aleksander powróci do zasad ostrzejszego ni
kiedykolwiek protekcyonizmu, poczonego ze cis pro-

hibicy najrozmaitszych katejforyi wyrobów przemyso-

wych. Manifest z 12 24 marca 1822*' obwieci wiatu po-

wrót Rosyi na tory prohibicyi; pobór ce wedug nowej

24»
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taryfy rozpocz si bezzwocznie z dniem 31 marca tj.

w nie.spena dwa tygodnie po dacie manifestu. Na dwa
za tygodnie przed manifestem, 27 (st. st), Car wystoso-

wa list do króla pruskiego, z zawiadomieniem, e nie

moe utrzyma nadal konwencyi z 19 grudnia 1818**.

Rzecz jasna: niefortunny ów ukad by w cisym zwizku
z projektowan wówczas zmian systemu i torowa jej

drog; po nowym, powrotnym skoku, konwencya peters-

burska musiaa run. Poaowania godna pozycya Cara

w stosunku do sprzymierzeca; nic mu nie pozostao, jak

odwoa si, nie bez wstydu, do » nieubaganej konieczno-

ci — une necessite iniperieuse...*).

*( Nie bez zoliwoci odpowiedzia Fryderyk Wilhelm III na list

Aleksandra (22 marca 1822, Zimmermann 69): Je connais trop hien

la scrupuleuse fidelite de V. M. d garder la foi des traites, pour ne

pas me dire qu'Elle a du croire suhir la loi d''une necessite impe-

rieuse, en ni'expriniant le desir de voir des modifications essentiel-

les apportees aux dispositions de celui qui fixe les rapports commer-

ciaux enre la Prusse d'un cóte et la Bussie et la Pólogne de I 'autre.

Rzd pruski nie by zreszt zupenie niespodziewanie zaskoczony t
niemi »propozycy«, jakkolwiek zapewne nie przypuszczano, e we
dwa dni po dacie listu Fryderyka Wilhelma, wyjdzie manifest z o-

goszeniem nowej prohibicyjnej taryfy (12/24: marca 1822). Ju w ci-

gu caego niemal trzechlecia od zawarcia petersburskiej konwencyi,

zwaszcza za w ostatnich czasach, rzd rosyjski szuka wszelkich

pozorów do jej zerwania. Liczne szczegóy w tym wzgldzie przyta-

cza Zimmermann str. 65—68. Nie szczdzono rozmylnych szykan,

by spowodowa niemi Prusy do odwetu w postaci drobnych repre-

saliów. któreby mona uzna za zerwanie ukadu albo przynajmniej

jego naruszenie ze strony Prus. Z tem wszystkiem sam Zimmermann
przyznaje, e postpowanie wadz pruskich byo to samo w nie-

których wypadkach nieprawidowe, niezgodne z warunkami peters-

burskiej konwencyi. Semmler, oryentujc si widocznie w sytuacyi,

przestrzega przed takiemi uchybieniami, i nalega na cise wype-
nianie konwencyi, mimo prowokacyi ze strony Rosyi. Nie uwaano
sn jednak tych uchybie za dostateczny pozór do zerwania kon-

wencyi, skoro Aleksander, rad nie rad i z pewnoci nie bez prze-

zwycienia, uzna za rzecz nieuniknion uciec si znów do prywa-
tnego Hstu, by przygotowa króla pruskiego do zerwania konwencyi



DOarP DO MORZA 373

Dla Prus by to wielki cios, zagrodzony na razie nie-

jakiemi ulgami, póki nii«<»dzy obu pastwami nie stanie

nowa konwencya. Te ulgi przyzna pruskiemu iandlowi

ukaz z 26 marca (1 kwietnia) 1822:** minimum wz:1qHów,

jakie naleay »\ bez wtpienia sprzymierzonemu |)a-

stwu po jednostronnem zerwaniu midzynarodowej umo-

wy, od trzech lat ledwie obowizuj.^cej, a obwieszczonej

wówczas z tak prozopopoj, jakby to mia byd ukad na

wieczne czasy. Obydwaj monarchowie, w wzajemnej wy-

mianie listów, porozumieli sitj w sprawie bezzwocznego

rozpoc/.cjcia n»k()wa o now, do zmienionych '>U«>Ii>zno-

ci zastosowan konwencya**.

W Berlinie zapatrywano si do pesymistycznie na

rezultat tych neerocyacyi. Istotnie, jeli system prohibicyjny

mia utrzyma si w Rosyi, Prusy nie mogy liczy na ja-

kiekolwiek ustpstwa; wynikao to ju z samego pooe-
nia geograficznego obu pastw. Rzd pruski mia do wy-

boru dwio metody dziaania. Rynek rosyjski by dla pru-

skieu^o handlu zawsze dostpny na drodze przemytnictwa,

która i przed konwenry i po konwencyi sowicie si opa-

caa. Albo wic naleao pogodzi si z koniecznem ogra-

niczeniem handlu z Rosy do kontrabandy — albo le
chwyci si ostrych rodków, spróbowa, czy Aleksander

nie ugnie si przed nimi. W ich rzdzie na pierwszym

planie stawaa ta sama taktyka, przez któr gabinet ber-

liski zdoby prztjd kilku laty konwency petersbursk.

Wszak nacisk na spraw »Litvvya, na delikatn kwesty

i z góry krok ton usprawiedliwi formuk: n4e€$sH^ impfy^i&nst.

Pó/.nii*j dopiero, w cijfti rokowa o iiow konwcnoyo, w replikach

rosyjskich na prusku* rokryminacyo. po*<fugi\vano si«; lucras tym ar-

gumuiiliMn, e Prusy pierwsze naruszyy konwency petersbursk

i tom samtMn upowa>.niy Kosy*] do Jej zerwania. W tej sprawie
sluHzno.*i byfa brz u i po stronii* Prus. a zarzut winn>lom-

stwa, tak ozi^sto pov. ..;.. ...ay pr/i*/ '/iinm.TUKuin i ni.< .!.i <. lu u-

oiyli.
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»polskich gubernii« by w rokowaniach przed r. 1818 naj-

skuteczniejsz broni berliskiej dyplomacyi.

W tym duchu dwaj tajni radcy, Ancillon i Hoffmann,

wypracowali memorya z dyrektyw dla nowych roko-

wa^". Rzecz to niezmiernie pouczajca; wdarto przytoczy

w oryginale najwaniejsze ustpy tego memoryau:

Les relations commerciales enre la Prusse et la Rus-

sie se trotwen ainsi replacees dans la position ou elles

se roiwaien immediatemen apres la conclusion du traie

du 3 mai (21 avril) 1815. En veru de ce traite\ chacune

de deux puissances a le droi de demander que Von nom-

me de deiix parts des commissaires qui conviennent de

commun accord des moyens d'executer les aricles 21—29

de ce traie. La Prusse y a toujours ete disposee, elle Vest

encore. Ce n'est pas de son cóte que sont venues les dif-

ficuUes, les restrictions, les m.odifications. Elle porera tou-

jours les memes facillites dans cette negotiation. Jusqu'd ce

qu'elle ait eu lieu et qu'elle ait amene des resultas 6atis-

faisans., la Prusse reste placee dans le cas prevu par

Vart. 30 du traite de Yienne. U y est dit que les stipula-

tions arretees dans les articles 21—29 ne pourront pas

souffrir d'applicaions parielles ...A Vegard du commerce

dHmportation^ chacun de deux gouvernements adopera
dans ses provinces polonaises les mesures quHl jugera con-

venables a ses inerets. Le Roi a donn Tordre a son mi-

nistere de prendre ces objes en consideration.

Jest w tem rozumowaniu niezomna logika. Traktat

wiedeski nie przesta obowizywa, nie uniewanio go

przecie jednostronne zerwanie ))uzupeniajcej« umowy,
która miaa rzekomo na celu ))wyjani« tylko niektóre

jego punkta i ubezpieczy ich ))wykonanie«. Wszystko za-

tem wrócio do tego stanu rzeczy, jaki istnia przed 7 laty,

tu po kongresie wiedeskim: »wito zaprzysionych
traktatowa wymaga ich wykonania, nie w ten to w inny

sposób. Wobec takiego rozumowania, ubita szczliwie
sprawa wpolskich guberniia musi znów wystpi na mi-
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dzynarodow widownicj, przy czem warto pr/ypomnied,

o na I*rusy onio spada wina adnych ogranicze lub

zmian w osnowie wiedeskiego traktalua — co do ob-

szaru teryloryalnego, do którego odnosz si<j jego posta-

nowienia. Ancillon przypomina, e osnowa traktatu sprze-

ciwia sif) bezwarunkowo Dczciowemua jedynie wykona-

niu zawartych w nim postanowie. Zreszt, w toku roko-

wa la F^u.ssr portcra otfjours cs mrmes farUUs.

I w r. 1818 dwór pruski nie obstawa przy wykonaniu

najdra/.liwszych punktów: d bon entcndeur salut...

Mt-morya Ancillona by niezawodni*' przeznaczony dla

*etersburga. Jest w nim te obok niezomnej logiki wielo

dyplomatycznej tinezyi. Wobec zmienionych okolicznoci

linezya chybia celu. Wówczas logika z r. 1822 nie prze-

szkodzia pruskiej dyplomacyi zmieni frontu, w r. lS:^:i i

1824: twierdzi, e wskutek zerwania konwoncyi r. 1818

artykuy 21—29 straciy wszelk moc, e przestay obowi-
zywa; e oba pastwa, Prusy i Rosya, maj zupenie swo-

bodne rcii w nowej negocyacyi, nie potrzebuj krcjpowa

siej zgasem i umowami wiedeskiego traktatu. Wtedy
jednak Lubecki stan na gruncie niezomnej h>giki, pru-

skiej logiki r. 1822; z t sam si argum«'ntacyi broni

lego samego susznego stanowiska, e punktem wyjcia

nowej negocyacyi musi by status (pio bezporednio po

kongresie wiedeskim; zgasa jedynie konwencya r. 1818,

czas naprawi jej bcjdy i dokonane przez ni pogwace-
nie kongresowego traktatu w przedmiocie swobodnego
dostpu polskich podów do m o r z a ^^

Zawioda rachuba, obliczona na skuteczno pru>kiej

taktyki z c/asów przed petersbursk konwencya. AV>m bis

in idem. Achillesowa pi;ta z pHTwszych lat po kongresie

tracia sw nadc/.uo. W Herlinie nie zdawano sobie

z tego na razie sprawy. Wród negocyacyi o now kon-

wencya, draliwa niegdy kwestya Litwy, polskich guber-

nii, znajdowaa siej w inne) /uprnie fazie, ni pr/.ed pi-
cioma laty: Nowosilcow by w Wilnie, a litewskiej mo
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dziey wybijano z gowy pakami »niedorzeczn narodo-

wo«. Ostrze kwestyi litewskiej stpio si; nie mona
ju byo niem dobra si do nerwów Cesarza Aleksandra.

Gabinet berliski spostrzeg to nie od razu w cigu no-

wych rokowa. Wówczas znika nadzieja korzystnego tra-

ktatu handlowego z Rosy, bo zabrako rodków nacisku.

Jedno tylko zostao: wzi odwet na Królestwie. Po przy-

wróceniu cowej autonomii, od r. 1822, Rosya moga rzu-

ci Prusom na pastw interesa ekonomiczne Polski, bez

uszczerbku dla siebie.

IV.

Non bis in idem. Gdy dwór pruski spostrzeg si na

zupenej zmianie sytuacyi, zapanowaa w Berlinie pewna
bezradno. Wida j w licie króla z 13 lipca 1822*'.

))Zbyt jest silnie ugruntowane moje zaufanie w przyjani

i sprawiedliwoci W. O. Moci, aebym nie by najgbiej
przekonany, e W. C. Mo nie cierp krzywdy moich
poddanych, nie powici ich zarzdzeniom, których nie mo-
gli zgoa przewidywa, wyobraajc sobie, i obowizu-
jce traktaty daj im pod tym wzgldem najzupeniejsz

rkojmi bezpieczestwa. Musiabym sobie tem bardziej

wyrzuca jakkolwiek wtpliwo pod tym wzgldem, po-

niewa odwouj si do Monarchy, który szuka pierw-

szego tytuu swej chway w nieustannych a tak skutecz-

nych zabiegach o utwierdzenie polityki europejskiej na

jedynej rzetelnej podstawie, na zasadach moralnoci pu-

blicznej i witoci traktatów« — qui a chercM et rouve
son premier titre de gloire dans les soins qu'il a constam,-

meni mis d rasseoir la politiue de VEurop sur la seule

yeritable base, celle de la morale publiue et de la saintete

des traiUs. Innemi sowy: jeeli nie dasz Prusom zado-
uczynienia za zerwanie petersburskiej konwencyi, pope-
nisz wiaroomstwo, w jaskrawej sprzecznoci z zasadami,



DO.HTIiP DO >IOK/,A 377

za których s/erniierza chceBZ uchodzi przed Europ. Li-

ryczny ton tej ostn^j diatryby pod przejrzyst oson kom-

plementów, niepodobny zupenie do poprzedniego hstu

Fryderyka Wilhelma (z 22 marca); tam przebijao jeszcze

tyle pewnoci siebie, tyle ufnoci w pozycy Prus.

W odpowiedzi (30 lipca 8t st), Aleksander wyrazi
gbokie ubolewanie, e go w Berlinie nie zrozumia-
no. »Ni'^(ly nie byo moim zamiarem pozbawi podda-

nyci W. Kr. Mos^ci, natrie i bez popr/.ednieL^n zawiado-

mienia, tych korzyci, które im zapewniao poszanowanie

traktatów. 'l'ylko jakie nieporozumienie, nad którem ubo-

lewam, mogo (la taki pozór moim krokom, do których

byem zmuszony... Ce iie fai fail, Sire, je Vai fait en

cMant (i la plim itnp^ricuse tUces8iU<i ... Znów ten sam
charakterystyczny wyraz. » Kazaem jednak pod mojem
okiem — sous mes ycux — wygotowa nowe instrukcye

dla hr. Aiopeusa (rosyjskiego posa w Berlinie), który je

zakomunikuje bezzwocznie ministerstwu W. Kr. Moci;

tre ich h(jdzie dowodem ([hp dntis nnntu momeni la eon-

'Scirnce de mes obliydiotis ne m\i pas ubanditune . . m.

Wspóczesny raport pruskieiro posa w PelersburiTU prze-

strzega przed optymizmem. nNic nie zyska sij po dobre-

mu — pisa jenera Schoeler do Berlina — Cesarz Ale-

ksander nie zdobdzie si nigdy na wszechstronne rozpa-

trzenie si w tej kwesty i — den Geyensand von allen

Seiirn zu et^wiigen—uwaa bowiem, ie ma prawo doma-

ga si wdzicznoci od Prus a pragnie zadowolni Po-

laków, o ile to nie sprzeciwia si rosyjskim interesom* *•.

Taka wymiana listów pomidzy monarchami ilustruje

jaskrawo ówczesn sytuacy. Cechuje j bezradno jednej

i drugiej strony. Od mana 1822, od zerwania petersbur-

skiej k)nweni'yi, pó roku spezo na niczem, cho obaj

monarchowie przyrzekli sobie nawzajem bezzwoczne roz-

poczcie rokowa o nowy ukad. Czas nagli; tymczaso-

wo, szkodliwa dla Prus, niedogodna dla Kosyi, doty-

kaa najprzykr/.oj o8t)bicie Monarch, który by wysta-
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wiony na zarzut wiaroomstwa ze strony sprzymierzeca,

a nie wiedzia jak wybrn z trudnego pooenia. Interes

Prus wymaga przyspieszenia rokowa, dla wyjcia z nie-

pewnoci, która musiaa le oddziaywa na konjunktury

pruskiego handlu, na stan pruskiego przemysu; z ko-
cem r. 1822 miay ju usta ulgi i przywileje, przyznane

tymczasowo pruskim wyrobom w ramach nowej taryfy.

Rzd pruski jednak nietylko nie przyspiesza zapowiedzia-

nych negocyacyi o nowy ukad, ale utrudnia nawet ich

zagajenie jaowymi, bd co bd, protestami przeciw ze-

rwaniu konwencyi r. 1818, cho musia by przekonany

o ich bezskutecznoci. Wszystko to zgoa niezrozumiae,

o ile si nie uwzgldni jednej okolicznoci. Marcowy zwrot

rosyjskiej polityki handlowej poczony by, jak wiadomo,

z rozdziaem wspólnoci cowej, z przywróceniem handlo-

wo-cowej autonomii Królestwa. Przez cztery jednak pier-

wsze miesice nowej ery, do sierpnia 1822, kwestya sto-

sunków handlowych midzy Królestwem a Cesarstwem

pozostawaa jeszcze w zupenem zawieszeniu, wskutek

czego wstrzymano si z dokonaniem postanowionego roz-

dziau. Dopiero ukaz z 1/13 sierpnia 1822 rozstrzygn o

zasadach, na których mia oprze si handel midzy obu

pastwami Aleksandra: ów synny ukaz, wywalczony przez

Lubeckiego po ostrych starciach z Gurjewem, rosyjskim

ministrem Skarbu, magna charta polskiego przemysu i

handlu. Dopóki nie rozstrzygnito rónych wtpliwych
kwestyi, o których orzek ukaz z 1/13 sierpnia, brako pe-

wnego gruntu do negocyacyi o nowy traktat z Prusami;

rzd pruski nie móg si zoryentowa, w jakim rozmia-

rze monaby na Królestwie powetowa utrat cennych

korzyci zerwanej konwencyi petersburskiej 1818 r. *). Nic

dziwnego, e nie nastawa na rozpoczcie rokowa.

•) Wszystkie artykuy ukazu z 1/13 sierpnia miay wielkie zna-

czenie dla Prus, ze wzgldu na widoki pomylnego rozwoju prze-

mysu w Królestwie, szczególnie jednak obchodzi prusk polityka
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Dat.i instrukcyi, danych posowi rosyjskiemu w Berli-

nie, schodzi sig cile z dat.j sit-rpniowej^o uka/u. By le
z pewnoci blizki zwizek przyczynowy pomidzy tymi

ohydwoma akiami. Instrukcye zapowiedziane w licie Ale-

ksandra, postawiy rzecz na tym namym (gruncie, na któ-

rym od pocztku stawia j Luherki*'; wpyw polskiego

ministra widoczny w obu tych wanych dla Królestwa zdo-

byczach. Stosownie do sierpniowych instrukcyi, Alopeus

zag:ai rokowania o traktat iandlowy pmpozyry, eby
nie miesza z sob dwóch odrt;bnych przedmiotów uka-

du, rozdzieli kwestyc; »T)rzew()Zua i Dwzajiinnyrh stosun-

ków liandl«)wych« *f Gabinet petersburski zaj.j jedyne

Dpoprawnett stanowisko, z którego zeszed w roku 1816

w niezatwierdzonej konwencyi Nowosilcowa, zboczywszy

wskutek tej lekkomylnej omyki na manowce szkodliwej

konwencyi r. 1818. Kweslya przewozu do pruskich por-

tów bya od r. ISlf) przesdzona wzajemnem zobowi-

handluw artyku 6. ukazu o nieograniczonej swobodzie przowoiu.

W naflt(,>pstwie tej zapewnionej Bwobudy przewozu, mona byo po-

myAli»(' o skiiTowaniu wywozu |)()I>ki.*h podów do portów rosyj-

skici nadbatyckich prowmryi, oraz o .sprowadzaniu zagranicznycti

towarów do Królestwa przoz Libawt; B)tfQ • Windawc. o ileby Pru-

sy utrzymay wysok taryf ctow wobec polskiego przewozu i Im-

portu zai?rani(ZiH'^fo przez (idansk. Elblg i Królewiec. Perspektywa

bezporedniej koinuinkacyi z Batykiem stanowia, jak wiadomo, wa-
no ogniwo w handlowo- politycznym systemie Lubeckiego. Pod ko-

niec lipca 1822 odbyway 8i<j wanie jego konferenrye z Cesarzem

o maleryach handlowo-politycznych. od sierpnia za ustaje dtuica

bezradno Aleksandra wobec zerwania konwencyi r. 1818. znikaj
skrupuy, pod których wpywem nie móg zdobyto si«j na wytknie
cle dyrektywy dla negocyacyi Alopeusa w Berlinie; od tego ciaBU

wida w dalszeiM je^o po<«t(;p()waniu Awiu(h>my celu plan dziaania

w tej kwe.styi, zgodny z za.sadniczemi lunami programu Lubeckiego.

Wyrazem tego zwrotu by wiunie list do Fryderyku Wilhelma i 11

sierpnia (BO lipca st. st.) 1822. Por. tom I. str. 2iA nn. I 882. gdtl*

w 18 wiers/u od g('>ry wkrada sii; fatalna om) tka druku, nie wykaaa-
na w sprostowaniach na kocu tomu przywozowemu zaunast

:

prze w o zo wem u.
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zaniem wiedeskiego traktatu; o ile rzd pruski nie za-

przecza obowizujcej mocy tego midzynarodowego u-

kadu, nie mia prawa nakada ce przewozowych na pol-

ski spaw do Gdaska i do Elblga; mona byo jedynie

targowa si o litewski spaw do Królewca i do Kajpedy,

o wysoko myt na granicy i w pruskich portach (peage

le plus modere). Natomiast zawia kwestya wzajemnych
stosunków handlowych staa otworem po zerwaniu pe-

tersburskiej konwencyi i domagaa si rozwizania ze sta-

nowiska obopólnego interesu jednej i drugiej strony, Prusy

jednak nie miay prawa da za ))ulgi« w sprawie wprze-

wozu« jakichkolwiek kompensat w handlu z Królestwem
lub z Cesarstwem. Alopeus nie stawia bynajmniej tej

kwestyi na ostrzu noa, zagodzi j, ile monoci, w do-

brej czy te w zej wierze, na pierwszej konferencyi 14

wrzenia 1822. Proponowa jedynie, eby rozpocz od

negócyacyi o » wzajemne stosunki handlowe«, nie tykajc

»na razie« adnych przedmiotów, majcych zwizek z tra-

ktatem wiedeskim. Ministrowie pruscy spostrzegli jednak

niebezpieczn stron tej propozycyi i w odpowiedzi na

ni zerwali rokowania ^^

Tak wic natychmiast po zagajeniu rokowa nastaa

nowa, kilkomiesiczna stagnacya. Równoczenie odbywa
si kongres weroski: Car i król pruski, Nesselrode i Berns-

torff, widywali si codzie pod woskiem niebem. Na-

próno Nesselrode przyrzeka ))uzupeni« instrukcye Alo-

peusa, daremnie Fryderyk Wilhelm nagli z Werony
o przyspieszenie berliskiej negócyacyi ^^ — rzecz nie ru-

szaa z miejsca. Podobno znowu cisy zwizek midzy
przedmiotem tych rokowa a przyszem uksztatowaniem
handlu Królestwa z Rosy — ten sam co dotd czynnik

—

wpyn na zawieszenie dalszych ukadów. W nieobecno-

ci Cara, podczas weroskiego kongresu, biurokracya ro-

syjska ja si energicznie takich misternych rodków
»wyk()nania« ukazu z 1/13 sierpnia (1822), e z najcen-

niejszych zdobyczy tego aktu zostayby dla Polski bez-
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warlociowe Htrz^jpy, gdyby Aleksander nie unieuanit

wprzepisów wykuna\vczych«, które przeinlaczay zasadni-

cz ideQ sierpniowych postanowie ". Na tern Ile zawie-

szenie berliskich nei^ocyacyi byh) Zfj^odne z interesem

Prus; dalsza taktyka zaleaa od ostatecznej postaci, jak
przybior stosunki handlowe miedzy Królestwem a Ce-

sarstwem. W ka/dytn razie na gruncie sierpniowych in-

strukcyi Alopeusa negocyacye o nowy traktat nie roko-

way pomylnych widoków Prusom, mimo wypróbowanej

przychylnoci rosyjskiego penomocnika*).

Tymczasem pruscy mc^owio stanu mieli czas oryento-

wa si(j w nowej sytuacyi, widzc, e brak warunków,

wród których wywalczono konwency r. 1818. Opinie

ich rozchodziy siej w dwóch wrcz przeciwnych kierun-

kach co do zasadniczego celu rokowa^*'. Wspólny by
tylko pesymistyczny podkad w rozbienych zapatrywa-

niach na rezultaty, jakich mona byo spodziewa si po

Dnowej konwencyi«. Minister Skarbu Klewitz i jego ad-

herenci wyprowadzali z tego pogldu logiczny wniosek,

e niema innej rady, jak potrodzi si z losem, przyj po

pewnych targach byle jakie ustpstwa w ramach nowego

rosyjskiego systemu, inni mowie stanu sprzeciwiali si

teraz w zasadzie zawieraniu jakiegokolwiek nowego uka-

du z Hosy, przemawiali za wojn cow w najostrzejszej

postaci. Minister Spraw Wewntrznych, Schuckmann, ko-

rzysta ze sposobnoci, wznawiajc swoje dawniejsze wnio-

ski w sprawie ca ochronnego na wszystkie ziemiopody;

•) Alop»u.s odjcrywul w cigu tych negooyaoyi nicim«»rnio dwu-

tnaczn u rac«ej wicoj nii dwuznaczn rol; »t\vlord*aj lo naj-

wyra/nifj pruskio raporta M()>.na If/. przypuj«irxar. fo pru<*cy ni-

niHtrowit' mirli o«l sainogo Alopounu iluka»lm» inforniacyo o niepo-

mylnych widokach dlu OMtutecinogo ukuztaltowania utonunków han-

dlowych Królestwa s Cesanilwcin, wobec wydanych po w>j»i»ltie

Cosarza »przrpi.mS\v wykon iv. h< Co do Alopou^a. '"
' ^ wl-

pó, ioby nio wiedzia o pt> )in zamachu potoribu . ;iuro-

kracyi na kardynalne zasady sierpniowego ukazu.
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now, wyrubowan taryf cow zamierza zupenie zam-.

kn polskiemu zbou dostp do pruskich portów i pru-

skiemu rolnictwu odda monopol zboowego handlu na

zachodniem wybrzeu batyckiego morza. Zwalcza wnio-

ski Schuckmana Klewitz, wychodzc z zaoenia, e ta-

kimi rodkami mona wprawdzie na pewien czas zaha-

mowa ekonomiczny rozwój ssiedniego Królestwa, d la

longue jednak niema sposobu skutecznie go ubezwadni.

Ju wówczas odezwaa si w Berlinie obawa, czy takie

rodki nie skieruj w przyszoci polskiego handlu ku nad-

batyckim portom rosyjskim, z trwa, nieobliczon szkod
dla pruskich portów. I Klewitz zreszt bardzo sceptycznie

ocenia realn warto jakiegokolwiek nowego ukadu
z Rosy. Wykazywa, e zerwanie petersburskiej konwen-

cyi nie wyrzdzio wielkiej szkody pruskiemu handlowi

i przemysowi; dowodzi, e pod oson konwencyi nie-

znacznie zwikszy si wywóz pruskich »faworyzowanych«

produktów (sukna, pótna i skórzanych wyrobów), a za-

lew Rosyi przez zagraniczn produkcy by raczej pro-

stem nastpstwem spotgowanej ruchliwoci handlu prze-

mytniczego. Z tego punktu widzenia. Minister Skarbu nie

przywizywa wagi do treci przyszej konwencyi; mniej-

sza o jej warunki, korzystniejsze czy mniej korzystne, byle

w ogóle jaki ukad przyszed do skutku, byle zwa-
szcza zapobiec represaliom najszkodliwszej natury, t. j.

cisemu strzeeniu granic. Lka si gównie skutecznej

represyi przemytnictwa; rzecz to nie atwa, zdaniem Kle-

witza, bd co bd jednak w pewnym stopniu moliwa,

jeeli rzd rosyjski rozdrani si zbyt gwatownymi ze

strony Prus rodkami. Tu tkwio, wedug opinii starego

rutynisty, najistotniejsze niebezpieczestwo dla realnych

interesów pruskiego handlu. Warto zapamita to dla oce-

nienia niektórych szczegóów dalszej negocyacyi (r. 1824),

dla zrozumienia oporu Lubeckiego wobec wymaga pru-

skiego rzdu co do iloci i urzdzenia nadgranicznych

komór.
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Staj^nacya w rokowaniach o uji^od handlow przcci-

gnga si do powrotu AlekHandra z Werony. W drodze

do Petorsburt^a, Car zabawi w Warszawie od 13 do 23

stycznia 1823; tu zapada decyzya w obydwu kwestyach,

tak ywotnych dla {gospodarczej przyszoci kraju: c«) do

stosunków handlowych Królestwa z Cesarstwem i co do

dalszych nofocyacyi z Prusami *l W jedrirj i druiriej spra-

wie Lubecki odniós walno zwycicjstwo nad koalicy wro-

gich Polsce ywioów: Aleksander uchyli przepisy »wy-

konawcze«, skrzywiajce myl zasadnicz sierpniowetjo

ukazu, a zarazem utrzyma w mocy wytyczn lini<} instruk-

cyi Alopeusa. l*róne byy zabiegi Nesselrodego, eby je

»uzupeni« po myli pruskief^o rzdu; próno popiera go

Alopeus, który w Warszawie Cesarza oczekiwa, torujc

droL^(j pruskim interesom ^^ »Nowe« wskazówki, z któremi

pose powróci do Berlina *^ wytykao mu jasno i sam
dyrektywa, z wiksz precyzy, ni sierpniowe inslrukcye

przeszego roku. Mia rozkaz da bezwarunkowo swo-

bodnego przewozu polskich produktów do pruskich por-

tów. W razie odmowy polecono mu zapowiedzie zerwa-

nie wszelkich stosunków handlowych miijdzy Królestwem

a Prusami: owiadczy, e Królestwo bidzie zmuszone

szuka nowych rynków dla swej produkcyi, i to w dwóch
przeciwlegych kierunkach, z oprzowozoma przez auslrya

ckio prowincye i do rosyjskich portów nad Batykiem

\X tym celu nast4')pi wkrótce rewizya ukadu handlowego

z Austry. ponirwa dwór wiedeski owiadczy siq z i?o

towoci znacznego obnienia ce przewozowych; równo
czenio za oba rzdy, rosyjski i polski, zajm si«; energi

cznio uatwieniem komunikacyi mitjdzy KróU'slwem a Ryg
i Libaw. W odpowiedzi na opór Prus Car przystpi

bezzwocznie do budowy kanau dla poczenia dopywów
Wisy i Niemna z rosyjskiemi wybrzeami Batyku, nie

8ZCZ(}dzc kosztów i si roboczych, eby lo wielkie dzieo

przyszo do skutku jak najprt^dzej. Handlowe zyski pru*

skich portów, Cniaska, Klblga, Królewca i Kaipcdy,
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rozdziel si pomidzy Austry a nadbatyckie prowincy©

Rosyi, jeeli Prusy nie przestan Królestwu odmawia
swobodnego dostpu do morza ^^.

W sprawie stosunków wzajemnego handlu, Alopeus

otrzyma w Warszawie równie jasn instrukcy, co moe
ofiarowa, za cen jakich ustpstw. Najwaniejszy by
zwaszcza jeden punkt pod tym wzgldem: zapowied
cisej, bezwarunkowej prohibicyi pruskiego sukna; w in-

teresie tej ywotnej gazi krajowego przemysu, rynek

Królestwa mia by stanowczo zamknity dla wenianych
wyrobów zagranicy. Natomiast móg Alopeus przyobieca

wbardzo nizkie co« na przywóz pruskiego pótna i skó-

rzanych wyrobów, o ile w zamian za to rzd pruski przy-

zna niektórym polskim produktom odpowiednie znienie

ca przywozowego. Zastrzeono jednak termin, mniej wi-
cej dziesicioletni, dla tych wzajemnych ustpstw w tary-

fach cowych jednej i drugiej strony. Zna rk Lubec-

kiego w zakreleniu takiego terminu obopólnych ustpstw.

W ówczesnych okolicznociach zamknicie granic dla »fa-

woryzowanych« pruskich wyrobów byoby jedynie pod-

niet dla przemytnictwa, dopóki przemys Królestwa nie

móg jeszcze pokrywa zapotrzebowania; Lubecki liczy

bezwarunkowo na bujny rozkwit krajowego przemysu
w cigu przyszego dziesiciolecia, przestrzega zatem

przed wizaniem si na duszy przecig czasu. Tem
wikszy jednak nacisk kad wobec tego na zasadnicz
stron rozdziau dwóch odrbnych przedmiotów: kwe-

styi przewozu i wzajemnych stosunków. Styczniowa in-

strukcya zaostrzya jeszcze, wycieniowaa t naczeln za-

sad. Pose rosyjski nie móg przyzna pruskiemu rz-

dowi adnej koncesyi na polu wzajemnego handlu w za-

mian za uznanie zasady swobodnego przewozu; polecono

mu zoy wyrane owiadczenie, e to, co Królestwu

naley si z mocy obowizujcych traktatów, nie moe
stanowi adnego »ekwiwalentu(( jakichkolwiek ustpstw;
co najwicej, wolno mu ten krok uwaa tylko za »mo-



DOtsrm' IH) MORZA 385

tywa, pr/oinawiajcy za pewnymi wzi^I^jdami na rzecz

pruskiego handlu*;. DyslynUcya riieobojcjlna, w przewidy-

waniu nowych tar^^ów i walk po upywie dziesicioletnie-

go terminu obopólnych koncesyi.

W ramacli tej jaHnej, ci»ej instrukcyi Alopeus otrzy-

ma »nieoj;»Taniczone niemal penomocnictwo* — (lunserHt

(iHsjjrdrltuic, fast utnimfichrduktr Yollmfirht, alle sireUigen

in Red siehenden Atujelcyrtthcitcn scinirll ittid drfifiitiv

tu erlrdifjrn inid Allcs, fV(is darnuf Bpzufj hnt, sofjlrich

fr.sfzustcllcu. Taki raport zda o instrukcyi z 2'^ stycznia

1823 konsul pruski Schmidt pod dat 24 stycznia; dowód,

*) Schmidt do liornstorITa 24 stycznia 1823 {A. B.).: dass bei der

Forderuny des Trnnsito dnrch Preuasen die Bereittrilligkeit des kai'

serlirhen Goiirerurtttetits cur Krlediyuuy allfr sreiiypu Funkie nicht

ais AeqHiv(ileut, sondern nur fils Motir zttr *ii'tvfihruny dieses Tran-

itits bei der Neyotiaion yeeud yemncht tverden soli — qu'an tirem

IHiri du soin que le gourernemeut Imprrial met u prevenir et ap-

plnnir les diffrrends. Koinunikiijc swojemu rza.dowi powyszy punkt

instrukc}i dla Alupriisa, konsul Sihnndt prz«'mawia gor;jco za swo-

bod przewozu: Fikr die liewilliyutty des Trnttsito utintme ich aus

voller Uebereeuyuuy t*ud efvar sotcohl aus poliischen nls kommer-
eiellen Griiuden. jfdttrh nur uner der Vora%tssetrHng, dass tuyleieh

folgende I^tuke erledty und de/inHir festyesietit werdett... Pomi^-

dsy wymicnionyini 9 >punktan)i« dwa tylko odnosz si do siasun-

ków handlowych: 1) ulgi w handlu nadgranicznym, 2) Znsage CY>r-

tiiylirher Itfyilnsitjuny der Fin/uhr /- -

'
/ Freeuyni.s.se der In-

dustrie und des Jiodens fur den Fali . ,. juny des iYo/iifci/it*-

Systems. Nu czclu 9 punktów stawia Si^hmidtjuko koncc8y<,\ tlo ktu-

roj widocznie przywizywa najwii^^k^z wag: yeigenstitiye Abschos*^

freihrit t. j. ziiii'Mirni»' 1. z. dotrakryi (nuIo/.NtoAci od prz- la

nieruchomego majtku z jednego pastwa do drugie^)). :.>... lo

b)la istotnie wielkiej wagi dla interesu pruskich poddanych i pru-

skich instytucyi, wobec znacznych sum pruskich kapitaów, uloko-

waiiycli na hipolere inajtk«'>w ziemskich w KrtdestWH* i Prus

Poludiuowyeh). Ijuht*eki zwraea równie ))acKn;| uu.i.^., ...\ ten

prziMimiot; uwaa ^o za koncesyi;. za któr naley domaga »i od
Prus wanych ust4;pstw handlów o-poli(ycznych Inne »punkta<, wy-
miiMiione przez Srhinilla. tycz sn; rozmaitych sz- •li-

wych preleiisyi pruskiego Skarbu i pruskich insi^f ->..go

Skarbu.

Snolka, t. II. ib
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jak doskonale go obsugiwa jego stary przyjaciel, Nowo-

silcow, wraz z belwederskiem otoczeniem W. Ks. Konstan-

tego. Przez Schmidta równie znane byy dokadnie w Ber-

linie wszystkie szczegóy star pomidzy rosyjskiem oto-

czeniem Cesarza a obydwoma polskimi ministrami — Lu-

beckim i Stefanem Grabowskim.

Na gruncie styczniowej instrukcyi Alopeusa negocya-

cye zerway si natychmiast przy pierwszej konferencyi.

Alopeus musia wypeni rozkaz Monarchy: rozpocz od

stanowczego dania, eby gabinet berliski uzna zasad
swobodnego przewozu polskich produktów do pruskich

portów; w odpowiedzi, rzd pruski zada przedewszy-

stkiem stosownej kompensaty za szkody wyrzdzone han-

dlowi Prus przez zerwanie konwencyi r. 1818. Z tak roz-

bienych wychodzc stanowisk, niepodobna byo prowadzi
dalszych rokowa. Sam Klewitz zaprzesta opozycyi prze-

ciw wnioskom ministra Spraw Wewntrznych. Do nieda-

wna jeszcze zwalcza je i dowodzi, e wysoka taryfa,

któr Schuckmann proponowa, byaby dla handlu z Pol-

sk ciarem »nie do zniesienia«: einen solchen Druck
konnie dieser Handel nicht ertragen. Po konferencyi z Alo-

peusem zgodzono si na tak wyrubowan taryf, e sam
Schuckmann nie mia odwagi jej proponowa w tej wy-

sokoci. Nic dziwnego. Schuckmann kierowa si tylko

wzgldem na ochron pruskiego rolnictwa przed konku-

rency ssiedniego Królestwa; autor taryfy z r. 1823, ne-

gocyator konwencyi r. 1818, Semmler, uku z niej bro
zaczepn w nieubaganej wojnie cowej z bezbronnym
przeciwnikiem. Ministeryum Stanu przyjo 19 marca (1823)

projekt Semmlera, rozkaz gabinetowy z 10 kwietnia wpro-

wadzi w ycie now taryf ))dla siedmiu wschodnich pro-

wincyi pruskiej monarchii« ^\

Rozkaz gabinetowy z 10 kwietnia wypowiada Króle-

stwu i litewskim guberniom otwart wojn cow w naj-

ostrzejszej postaci. Bez wzgldu nawet na wysoko ta-

ryfy, uwydatnia si ten jej charakter w odmiennem tra-
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ktowaniu pr<>clukt<'>w, które wchodziy do Prus z Króle-

stwa i litewskich i^uhernii, odiniennem za w stoHunku

do caotfo przywozu od innych (granic; na {j^ranicy ziem

polskich ustanowiono znacznie wysze do przywozowe,

o 40—2007o- Co przywozowe — z zupenom wyklu-

czeniom ca przewozowego, to cecha zasadnicza nowej ta-

ryfy; czy polskie zi<'miopody wchodz do Prus jako przed-

miot miejscowej konsumcyi, czy te tylko przechodz przez

pruskie terytoryum i pruskie porty do obcych krajów*),

pac to samo bezprzykadnie wygórowane co w wyso-

•) Taryfa r. 1823 skada si z dwóch czci. F*icrw»z.i (•/•^-. obej0

mujc przepisy o wysokoóci ce *na granicznych komorach celnych

przorzcczonych fiiodmiu prowincyi e wyczeniem tyche na linii

od morza litiifrkirgo pod Niemnem fie do granicy ku trolttey kraini-

knikowskiey* trUst urzdowy) ; druida cz: »na hnii granic/ney od

morza Batyckiego pod Niemnem a do granicy ku wolney krainie

krakowskieyt. Poz. 9 pierwszej czci odnosi si do ca od ziemio-

podów, i oznacza jogo wysoko, bez wzgldu na rodzaj ziarna: 3

8gr. za »l 8zefel« (korzec). I'rzy tej pozycyi pomieszczono nastpu-

jc uwag: »Pomicnione artykuy wchodzc morzem pac — 1 szo-

fel — 6 sgr.c, t j. o 2 ngr. od korca czyli o 4 talary od lasztu wi-
cej. Cel tego szczególnego zarzdzenia jasny. Jedynym rynkiem li-

tewskiego zboa byy od wieków dwa pruskie porty nad ujciem

Niemna: Kajpeda i Królewioo.P rzewidywano, >.e zabójcza taryfa r.

182H skieruje transport litewskiego zbo>.a ku rosyjskim portom, mimo
dlu>,szej i uciliwszej I.jdowej drogi. 'A Hyiji za, z Libawy i Win-

dawy mogyby transporty zboa dostawa si morzem do pruskich

portów, zyskujc 40" « na opacie cia, któro tylko na granicy Kró-

lestwa i I^itwy wyrubowano do 5 sgr. od korca (10 talarów od

asztu) Domy handlowo królewieckie i gdaskie mogyby utrzymy-

wa swoich aj4*ntów w Uydze i w Libawie, dla zakupnu lilew^kii^go

zboa w tych portach; atwo bowiem byo przewidzitH.S te wysttka

taryfa r. 1823 powstrzyma lub przynajmniej osabi znacznie spaw
polskiego i litewskiego zboa do pruskich portów, z dotkliwym dla

nich uszczerbkiem. Dwojakie zatem co zboowe na nie-pol.nkieh

granicach miao na celu lapobioi^ tego rodzaju transakcyom. a to

dla tom pewniejszego pognbienia rolniczej produkcyi Królestwa i

liitwy, cho ze szkod Odaska, Klblga, Królewca i Kajpedy. Nic

me uwydatnia te tak jaskrawo represyjnego charakteru pruskiej

taryfy r. 1823, jak tm nii*poaorna •Uwmga« przy 9 pozyo}i I czci.

26*
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koci 10 talarów od asztu (60 korcy), bez wzgldu na ro-

dzaj i gatunek produktu, to samo co pszenica, yto, owies,

jczmie i groch. Rozkaz gabinetowy Fryderyka Wilhel-

ma III zniós jednym zamachem pióra samo pojcie wprze-

wozu«, ))tranzytu«, z brutalnem naruszeniem wiedeskie-

go traktatu (art. 29).

Rozmiar klski, jak taryfa r. 1823 dotkna ziemie

polskie, okae najdokadniej porównanie jej z ciarami

poprzedniej taryfy r. 1821, w stosunku do cen zboa na

rynku gdaskim w cigu r. 1823 ^^

Produkta

Wedug ta-

ryfy r. 1821

Pszenica

yto
Jczmie
Owies

Groch

Wedug taryfy 10 kwietnia 1823

w kwietniu 1823 w sierpniu we wrzeniu

3-47o
l-90/o

l-57o

4-5o/o

8-11%
12-57o

15-177o
20o/o

147o

9-ll'57o

17-5-2870

257o

237o

jak w sierpniu

21- 267o
jak w sierpniu

» » »

ceny nie notowane

Niemniej jaskrawo uwydatnia si represyjny charakter

taryfy r. 1823 w zestawieniu ca od przywozu byda

,

zwaszcza jeli uwzgldni rónic midzy cem naoo-

nem na polskie bydo a cem pobieranem (wedug tej sa-

mej wygórowanej taryfy r. 1823) na zachodnich granicach

i na wybrzeu morskiem:

Przedmiot

Wedug ta-

ryfy r. 1821

Wedug taryfy 10 kwietnia 1823

Na granicy polskiej Na granicy zach.|

Talarów
Tala-
rów

Podwysze-
nie ca o

Tala-
rów tj. mniej o

Woy od sztuki

Krowy » »

Cielta » «

Wioprze »

1V8

V6

6

6

1

3507o

iioo7o

2337o

5()07„

3

2

Ve

507o

2000/0

507„

507o
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W Poznaniu wycH)dzi wówczas oficyalny »Zbiór I*raw

dla I'ar')8tu Królestwa Pruskiego^; tam w poUkim, urz-

dowym tekcie ukazaa si ta zabójcza dla ziem polskich

wUstawa tyczca si odmian taryfy poborowey z dnia 25

padziernika 1821 dla prowincyi Prus Zachodnich, I*ru8,

BrandenbuFLrii, Pomeranii, lska, Poznania i Saxonii z d.

10 kwietnia 1823a. Ustawa, wydana w formie królew-

skiego dekretu, motywuje na wstpie zmian dotychcza-

sowej taryfy w nastpujcych sowach: »Gdy zawary
z Rosy pod d. 19 i^rudnia 1818 traktat handlu i ei:lugi

przesta mie skutek i adna inna nie stana ieszcze u-

mowa ^woli wykonania warunków podpisaneiro w Wie-

dniu d 3 maja 181.') traktatu we wzt^ldzie handlu i prze-

mysu polskich prowincyi Prus i Kosyi, zaczem, dopóki

to nie nastpi, przepisane niniejsz usUiw opaty dla linii

od morza Batyckiego pod Niemnem a do granicy wolney

krainy Krakowa pobierane by maia. Te sowa królew-

skiego dekretu odsaniaj jaskrawo represyjny charakter

nowej taryfy, zapowiadajc, e rzd pruski nie cofnie su-

rowych represaliów, póki nowy traktat nie da zado-
uczynienia za zerwanie konwencyi r. 1818 ze stosownemi

kompensatami /a utracone jeifo korzyci.

Jasny komentarz do tyci motywów nowej taryfy mie-

ci w sobie ciekawy reskrypt ministra Bernstorffa do kon-

sula pruskieu"© w Warszawie z 1 maja 1823'^': »W za-
czeniu przesyani Panu nr/.porzdzenie królewskie z 10

kwietnia, wskutek którego taryfa celna z 25 padziernika

1821 dla siedmiu wschodnich prowincyi uU^ga niektórym

zmianom. Wobec najnowszych taryf rosyjskich i polskich

oraz dokonaneLTo w ich nastpstwie zerwania umowy han-

dlowej z 19 grudnia 181S, nastaa naglca koniecznosi

ustanowienia nowyci poborów cowych na linii u^ranici-

nej od Kajpedy do Krak<»wa, zamiast ol)owizu)cych do-

td konwencyjnych poborów. pj)Wodowano si przy lem

wikszymi wzirldami delikatnoci, anieli obydwa rzdy,

rosyjski i polski, mogy spodziewa si wobec wprow*a-
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dzone^o prohibicyjnego systemu — man is dabei mit

mehr Schonung verfahren, ais die russische und polnische

Regierung infolge ilires Abschliessungssystems erwarten

durften. yczymy sobie, eby uznano delikatno naszego

postpowania i eby nam byo dane dowie jak najry-

chlej Polakom, e to ich rzd by jedynym sprawc uci-

liwoci, jakich obecnie handel polski doznaje. Jeliby je-

dnak nie chcieli uzna susznoci tego owiadczenia —
dieser meinen Aeusserung — gdyby nie zaprzestali nadal

uciska pruskiego handlu, bdziemy prawdopodobnie znie-

woleni chwyci si innych rodków, które dotkliwie da-

dz uczu si polskiemu handlowi i przemysowiec — sa

wurden wir uns wahrscheinlich notgedrungen seheriy

Massregel in Anwendung zu bringen^ die fur Polens Han-

del und Gewerbe von wesenlich nacheiligen Folgen sein

durften.

Reskrypt pruskiego ministra by raczej manifestem do

ludnoci Królestwa, ni pismem urzdowem do konsula

w Warszawie; Schmidt mia by trb, przez któr gro-

by pruskiego rzdu zabrzmi w granicach zuboaego
kraju, przygnbionego now taryf. To »wzór delikatnoci«,

ta kwietniowa taryfa, nakadajca na polskie ziemiopody

haracz, który zagarnia na rzecz pruskiego Skarbu 20%
cen na gdaskim rynku. Precz z Rzdem, który na kraj

sprowadzi t »uciliwo((. Jeli Monarcha nie przep-

dzi ministrów, którzy Królestwo gubi, prowadz do ruiny,

jeeli ))Rzd« nie zmiknie — s w pogotowiu inne, o-

strzejsze rodki; wobec nich nowa taryfa wyda si baga-

telk. Co to ma by — niewiadomo; tej tajemnicy urz-

dowej ani minister nie wyda konsulowi, ani konsul nie

zdradza przed Polakami.

Rzd pruski przez sze lat nie mia powodu do skarg

na polskich ministrów. Od niedawna dopiero, odkd Lu-

becki obj ministerstwo Skarbu, »rzd polski« straci a-

sk w Berlinie. Znano go nie od wczoraj. On wywalczy
w Berlinie ukad o likwidacy r. 1819, a odkd zosta
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czonkiem »polskic(^o rzduo, wszystko zaczo psu si
nietylko w PoIhcc, ale nawet w postpowaniu Cara. Nie

darmo Schmidt dc^nuncyowal go w swych raportach jako

onajzawzicjtszetro wrotra Prusa; neifi leidennchafUirUrr Haas

yegcyi Preunfien, to ródo wszystkich niedotrodnoci. Gdzie

te czasy, kiedy l*olacy dawali si przekona, e nic im

nie moe zaszkodzi wys<jkie co przewozowe, bo »we-

duLT niewtpliwych zasad ekonomii« paci je holenderski

lub ant^ielski konsument.

V.

Zawrzaa wojna cowa z Prusami, dla Rosyi nieszko-

dliwa; Królestwu tylUo i Litwie grozia katastrof, tamu-

jc wszelki wywóz polskiei^o zboa na zachód. Samoistno
cowo-handlowa, niedawna zdobycz Królestwa, pozwolia

rosyjskiemu rzdowi zachowa si obojtnie wobec ta-

ryfy pruskiej, miadcej polskie rolnictwo. nPetersbur-

skie salony" patrzyy kr/ywem okiem na podwiirnicie

polskich tinansów w cit^u dwuletniej administracyi no-

wego ministra Skarbu; wszak przed dwu laty zabr/nnao

zowrogie haso, podajce w wtpliwo byt pt)lityczny

Królestwa, wobec blizkiej podówczas ruiny fmansów kra-

jowych. Zmniejszyo si wprawdzie poniekd niebezpie-

czestwo lekkomylnych ustpstw za cen obnienia do-

tkliwego haraczu, którym rzd pruski przyirniót Króle-

stwo, poniewa ndza kraju o przepenionych spichrzach

niewiele obch«)dzia rosyjskich mów stanu. Tern trudniej

liyo wybrn z pooenia bez wyjcia. miae plany ki>-

munikacyi z rosyjskimi portami, z nowym rynkiem dla

polskich ziemiopodów: to niepewne nadziejo na dalsz

przyszo; nim soce wejdzie, rosa oczy wyje. A na dzi,

trudno byo spodziewa si podanego skutku negocya-

cyi z Prusami; có std, e rzd rosyjski nie uznawa
kwietniowej taryfy pruskiej — on reyartUtU lv tarif pru^s-
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sie}i (h( 10 aoril 1823 comme non avenu — Polak musia
na pruskiej granicy paci 10 talarów od asztu zboa, je-

li nie móg czy nie chcia trzyma go duej w stodole,

a pruski konsul grozi ostrzejsz jeszcze represy, o ile

nowy ukad nie odwróci tej klski. Królestwo byo bez-

bronne; z Berlina dano naraz otwarcia polskich granic

dla pruskiego przemysu i przywrócenia handlu z Azy
przez terytoryum rosyjskie.

Z tem wszystkiem, pozycya Prus w tej wojnie ekono-

micznej nie bya utwierdzona na tak silnych podstawach,

iby wypado zwtpi o rezultatach dalszych negocyacyi,

o ileby je biega chwycia rka. Wprawdzie w Berlinie

przemogo przekonanie, e konwencya handlowa z Rosy
i z Polsk bdzie bez adnej dla Prus wartoci, o ile nie

przywróci wszystkich korzyci ukadu z r. 1818; inaczej

handel pruski lepiej wyjdzie na kontrabandzie. Nie liczono

si jednak ze skutkami represyi, któr nowa taryfa ni-

szczya wywóz polskich ziemiopodów. Od razu nasta
przeraajcy zastój w pruskim handlu zboowym, nie bez

wstrznienia wszystkich stosunków gospodarczych. Gwa-
towne poraenie takiej ywotnej funkcyi w caym ustroju

ekonomicznym wschodnich prowincyi nie obeszo si bez

dotkliwych nastpstw dla pastwa i dla ludnoci. Starym
miastom portowym, które od wieków yy z polskiego

handlu, grozia szybka, nieuchronna ruina, w razie du-
szego trwania tej wojny cowej. Skutki jej sigy dalej,

zachwiay podstawami caego gospodarstwa. Przeraajcy
spadek cen zboa na gdaskim rynku, w jesieni r. 1823,

dotkn bolenie pruskich rolników, sprowadzi straty za-

miast oczekiwanych pomylnych nastpstw ubezwadnie-
nia polskiej konkurencyi. W cigu piciu miesicy od o-

goszenia nowej taryfy, cena yta spada a o 447o, jcz-
mienia i owsa o 357o- Najmniej spada pszenica (o lOo/o),

artyku, którego wschodnie prowincye pruskie nie mogy
produkowa na wywóz za granic^*.

Zdaje si, e po kilku miesicach wojny cowej z Kró-
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lestwem rzd pruski oHtyic cokolwiek w wojowniczym

zapale, e w jesieni skonniejszym by do podjcia zerwa

nych nogocyacyi, ni w kwietniu, pr/ed ogoszeniem ta-

ryfy. Przewidywa to polski minister Skarbu. Zna pru-

skich mów stanu / ukadów o bkwidacy i nie wtpi
o po/danym skutku rokowa, je/liby je prowadzi zr-

czny a o interrs kraju dbay negocyator. Inaczej, idyby

rzecz wesza na takie same tory, jak przed ukadem r.

1818, lepiej do niej nir |)rzystpowad, nie naraa si na

wnowe wydanir petersburskiej kofiwenryi«. Kaczej prze-

czeka czas przesilenia, a kana auurustowski poczy Wi-

s z Niemnem i z rosyjskimi portami nad Batykiem.

Pod kierunkiem Nesselrodego, w re^ku Oubrilów, Alopeu-

8ÓW, rokowania o traktat handlowy z l*rusami le si za-

powiaday dla interesów ekonomicznych Królestwa; Lu-

becki o tem nio wtpi. Najwiksze jednak niebezpiecze-

stwo gfrozio nejjfocyacyi, je/liby na jej przebiec wpywa
Nowosilcow. On zaprzepaci w r. 1816 zasad swobo-

dnego przewozu; po siedmiu latach, odkd dawny anirlo-

man {)rzeobra/a sie w prusolila, p(»wna przeirrana cze-

kaaby Królestwo, ^rdyby Senator by dopuszczony do tak

»zotego«, bd co bd, interesu, jak nowe, w tych wa.

runkach, nei^ocyacye z Prusami.

Na 8zczci(« dla Królestwa, niebezpieczestwo to prze-

stao irrozi krajowi od padziernika r 1822, odkd przy

W. Ks. Konstantym ustanowiono kancelary dyplomaty-

czn do zap:ranicznych interesów Królestwa. Kzecz jasna,

osobisto W. Ksicia nie pozwalaa spodziewa si, e
interesa ek»>nomicznt» kraju zrjajd w nim irorliwejfo i wia-

domeijo rzeczy ordownika; \v\u nuii^j rkojmi dawa se-

kretarz ('esarzewicza, baron Mohrenhemi, pod kl«»reuo

kierunkiem znajdowaa si jeijo kancelarya dyplt)matyczna,

co w rodzaju zaimpnwizowanejfo na prdce minister-

stwa spraw zewntrznych Królestwa. W danych okoh-

cznoóciach bya to jednak niewtpliwa wybrana, a to wa-
nie ze wzirldu na komisarza J. C. Moci; on by w ten
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sposób stanowczo odsunity od przewanego wpywu na

tok handlowo-politycznych materyi, w przededniu rozpo-

czcia berliskich negocyacyi. Przed utworzeniem dyplo-

matycznej kancelaryi W. Ksicia, Penomocny Delegowany

J. C. Moci uchodzi za najwaciwszy organ do spraw

tego rodzaju, nietylko w pierwszych latach po kongresie

wiedeskim, ale i bezporednio przed wprowadzeniem tej

innowacyi, wykraczajcej nawet poza obrb konstytucyj-

nej samoistnoci Królestwa. Bd co bd, urzd carskiego

komisarza uprawnia go wicej do wszelkich funkcyi w za-

kresie zagranicznych interesów Królestwa, ni do miesza-

nia si w sprawy wewntrznej administracyi, w których

wpyw Senatora zatoczy zdawana szerokie krgi. Dzie-

wity artyku konstytucyi orzeka: »Stosunki polityki ze-

wntrznej Naszego Cesarstwa bd wspólnemi Naszemu

Królestwu Polskiemucc W rzdzie krajowym nie byo za-

tem adnego departamentu, któryby obejmowa kwestye

ekonomiczne, o ile byy w zwizku z wpolityk zewn-

trzn«. Sejm nie mia równie adnego wpywu na tra-

ktaty handlowce, na »likwidacy zewntrzn«, na zniesie-

nie »detrakcyi« itp. Jeli wic raz ju przyszo do takiej

anomalii, jakiem w zasadzie byo stanowisko » Penomo-

cnego Delegata J. C. Moci«, nikt nie mia tyle prawa do

przygodnych czynnoci w zakresie zagranicznych intere-

sów Królestwa, jak rosyjski senator, urzdujcy stale

w Warszawie, przedstawiciel Cesarza i Króla w jednej

osobie. Nowosilcow korzysta z takiego stanu rzeczy w jak

najszerszym rozmiarze, majc w tych funkcyach dyplo-

matycznych niewyczerpane ródo niestaych wprawdzie,

ale pod kadym wzgldem nadzwyczajnych dochodów.

Sam Lubecki, wród nieustannych star z Senatorem, mu-

sia uzna t kompetency komisarza J. C. Moci; tak te

))dyplomatyczne« atrybucye Nowosilcowa wydaway si^

w danych okolicznociach czem naturalnem, nieuniknio-

nem. Uwydatnia si to wyranie w licie Ministra do Igna-

cego Sobolewskiego (9 marca 1822): »Juem od dawna
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uprzedzi Nowosilcowa, e uktadum projekt, e go jemu

zakomunikujg. .. zt^oa en ohjfkl uwaajc jako tyczcy

si handlu zetvricrznrgo, jemu powinien by wczenie
wiadomy a *'^*).

Nie dalej, jak w |)i«;(: miesicy potem, odbyway si
petersburnkie konferencye Lubeckiego z Cesarzem w roz-

maityrh bandlowopolitycznych maleryacb^ z powodu han-

dlu midzy Królestwem a Cesarstwem i negocyacyi Alo-

peusa. Bezporednio za po tych pamitnych konferen-

cyach, pod koniec sierprjia 1822, podczas przejazdu Cesa-

rza przrz Warszaw, rozesza si tam wiadomo o za-

mierzonem ustanowieniu dyplomatycznej kancelaryi W.
Ksicia. Bya to niespodzianka, spada jak grom z jasnego

nieba na Nowosilcowa; nawet Namiestnik o niej nie wie-

dzia. Cesarz odjecha, przestano o tem mówi; zdawao
si, e i ten projekt uton w zapomnieniu, jak tyle in-

nych Po upywie szeciu tytrodni nadszed jednak w lej

sprawie rozkaz gabinetowy, przysany z Wiednia; War-

szawa otrzymaa nowe niby to -ministerstwo — eine Art

Ministcrial- liunan der an,stvari(jvn Atujelegenheiten fur

das KihiiyreUh Polen, jak austryacki konsul nazwa t
kancelary *•.

Jeeli to by take jeden z wielu owoców pobytu Lu-

*) Wyznuniu to nabiera ssciególniejaiego inacsenia wobec oko-

licznoci, kt«'>ro zniewoliy Lubeckiego do tak wyroincf^o akcentowa-

nia kompetoncyi Nowosilcowa w zakresie za^irranicznych interesów

Królestwa Krótko przuJlem Nowosilcow sknr>.yl si przinl Osa-
rztiii. >.e l,ubiTk« wnosi lui Uaii; Administracyjn swoje projekta

bez poroiuiiiienia si z nim, a po wyjednaniu poprzedniej aprobaty

Monarchy za porednictwem 8t>kretarza Stanu. Im energiczniej aa-

ten» Lubi»ckl odmawia conarskifinu kom ^ i do ta-

kiej prelensyi, trm troskliwiej unika( uch;
,

, icyom

Nowosilcowa, których nie mójicl kwestyonowa^S aby nie dai^ powodu

do jakich zarzilzei') Monarchy po myli niet>ezpiecznych zachcianek

Pciioinocnrifd I)clc)(ata J. C MoAci. Istotnie, nic nte bUoby mogo
tuk Hpar.ili/owa dziaalnoci Lubeckie^o. jak obt)\% i.^«»'U poprze-

dnie^o porozumiewania si z Nowosilcowem.
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beckiego w Petersburgu podczas lata 1822 — plan pol-

skiego ministra uleg podobno temu samemu »okalecze-

niu« w cesarskiej kancelaryi, jak tyle innych jego proje-

któw. Mohrenheima Lubecki nie pragn pewno widzie

na czele dyplomatycznej kancelaryi W. Ksicia*). To niby-

ministerstwo spraw zewntrznych Królestwa mogo za-

way istotnie w losach kraju, w kwestyach ekonomicz-

nych, w sprawach handlowych, w niedokoczonej jeszcze

likwidacyi » zewntrznej «, z Francy i ze Saksoni, w u-

kadach z dworem berliskim o »pruskie kapitay« itp.,

itp., gdyby przy boku Cesarzewicza, na czele jego kance-

laryi dyplomatycznej stan ktokolwiek z kilku Polaków,

którzy wówczas suyli w rosyjskiej dyplomacyi: Leon
Potocki, Matuszewic, Linowski, Tgoborski. Ranga w ro-

syjskiej subie, pozycya, wiek nareszcie — wszystko by-

oby przemawiao za Leonem Potockim. By to syn Se-

weryna ^'^, oeniony z hrabiank Goowinówn, skoligacony

z ca rosyjsk arystokracy; w r. 1818 Cesarz wzi go

ze sob na kongres do Akwizgranu, ze wzgldu na inte-

resa, tyczce si Królestwa. Bd co bd, nawet w tej

))okaleczonej« postaci, kancelarya dyplomatyczna W. Ksi-

cia nie bya bez poytku dla interesów ekonomicznych

kraju: wyrwaa funkcye dyplomatyczne z rk »Senatora«,

a zarazem zwtlia wyczny wpyw Petersburga na ne-

gocyacye dyplomatyczne w handlowych sprawach Króle-

stwa. W. Ks. Konstanty odwoywa si zwykle we wszy-

stkich tych przedmiotach przynajmniej do »opinii<( pol-

skiego rzdu, a wskutek tego wpyw Rady Administra-

cyjnej na tok rokowa z Prusami by wikszy bez poró-

wnania po r. 1822, ni w lepszych pod kadym wzgldem
czasach przed petersbursk konwency r. 1818.

*) O Mohrenheimie pisa Lubecki do Grabowskiego 18 lipca 1823:

;e n'ai aucune relation avec ce fonctionnaire que lorsuHl a a me
transmetre les ordres de Son Altesse Imperiale. Wedug Schmidta,

Lubocki by z Mohrenheimom w nielepszych stosunkach jak z Nowo-
silcowem, por. tom I, str. 316.
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Na poHiedzeniach Rady Lubecki inusiat na kadym
kroku walczy z Nowosilcuwem, stajc w obronit* intere-

sów Królestwa, nietylko politycznych ale i gospodarczych.

I)() tfLTo pr/ywyk. w/aden, bez wyjtku aden poyte*

czny projekt, aden krok, dobro publiczne niajcy na celu,

nie przychodzi do skutku bez zaciejtej opozycyi tej^o czo-

wieka, który mieni siej wykonawc monarszej woli«. Tak
charakterystyk swych star z Nowosilcowem skreli Lu-

becki w póniejszym memoryale o przyczynach powsta-

nia ''^ Dlaleuro te bynajmniej nie uwaa najwyszej ma-

gistratury kraju za wdzi(;czne pole dla swych projektów;

dlatego, ile monoci, wola omija Rad i wyjednywa
dla nich aprobata Monarchy za porednictwem Sekretarza

Stanu; a sam (Irabowski go mitygowa, obawiajc si
susznie zych skutków togo postpowania, poniewa w len

sposób z czasem »> wszystko decydowa si bdzie w Pe-

tersburLTU, a nie w \Varszawie«. Inna rzecz jednak odwo-

ywa si do Cesarza w waniejszych sprawach — Uik
metod zaleca Oarowski w przededniu nadania konsty-

tucyi r. IHlf)*'' — inna: odda najywotniejsze interesa

kraju, stanowice o jet»^o ndzy lub zamonoci, na ask
i nieask Nesselrodego, petersburskich komisyi, rosyjskich

radców stanu i dyplomatów. Dlatego te, co do berliskiej

negocyacyi, widzia najistotniejszy warunek powodzenia

w wysaniu osobnego negocyatora, z cisemi inslrukrya-

nii, na zasadzie tej samej, tak jasnej dyrektywy, któr po

dwakro otrzyma by Alopeus. Nie atwa rzecz wywal-

czy to w l^etersburgu, wobec ob(»jtnoci lub wyranej
niechci Nesselrodego, gdy rosyjskiej polityce zairranicz-

nej zaleao na wspódziaaniu Prus w kwesty i wscho*

dniej. Lubeckiemu udat) si jednak przeania te trudno-

ci '°; w LTrudniu \H'2'A Aleksander postanowi wysa do

Rerlina osobnei^o negocyatora, z zupenem odsuniciem

Alopeusa od dalszych neifocyacyi. Co do osoby negocya-

tora, znów projekt Lubeckirgo uleg zwykemu ookale-

czeniu«: wybór pad na Mohrenheima. A przecie i z Moh-
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renheimem, wród zawika polityki europejskiej r. 1824,

które daway Prusom niezwykle siln pozycy w rokowa-

niach, traktat handlowy, zawarty przez Mohrenheima 11

marca 1825, sta si jedn z podwalin rozkwitu Królestwa

w piciu ostatnich latach przed powstaniem listopadowem.

Ten skutek osigna negocyacya berliska r. 1824 mimo
nieudolnoci Mohrenheima, mimo obojtnoci jego wzgl-
dem najywotniejszych interesów Królestwa, mimo intryg

Nowosilcowa, mimo wyranej niechci rosyjskiego mini-

stra Spraw Zewntrznych, nawet mimo energicznego po-

parcia, jakiego Mohrenheim doznawa ze strony W. Ksi-

cia: a to wycznie dziki tej jednej okolicznoci, e rzd
Królestwa nie by zupenie pozbawiony gosu i e w tym

rzdzie zasiada jeden czowiek, co mia odwag walczy
z wszystkimi do upadego i nie przestawa odwodzi Ale-

ksandra od zatwierdzenia zgubnych dla Królestwa proje-

któw '^^ Takim projektem by zwaszcza podpisany przez

Mohrenheima protokó z 22 kwietnia 1822, oparty na wa-

runkach, które byyby narzuciy Królestwu jarzmo wno-

wego wydania petersburskiej konwencyi«, gdyby Cesarz

je przyj 72

Czem bya dla polskiego rolnictwa konwencya z 11

marca 1825 "^3, okae najwyraniej porównanie objtej ni
taryfy zboowej z taryfami konwencyi petersburskiej roku

1818, z pruskiemi taryfami r. 1821 i 1823, oraz z nieza-

twierdzon taryf protokou 22 kwietnia 1824*):

Produkta
Co od asztu (60 korcy) w talarach |

1818 1821 1823 182^ 1825

Pszenica

yto
Jczmie
Owies

Groch

3V.

1

Vb

3

3V4

1V2

IV.

'U
3

10

10

10

10

10

4

2

2

2

4

4

1

1

1

4

•) Naley pamita, e cyfry w pierwszej kolumnie odnosz si
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Nowoci konwencyjnej taryfy r. 1825 byJ podzia zie-

miopód*')w na (lwie kate^^oryo z dwojak norm oclenia.

Dla jednej katei^oryi utrzymano jednolite co tranzytowe,

niezbyt wygórowane, na yto i jczmie, nisze od taryfy

r. 1821. na owies tylko o wier talara wysze. Do dru-

giej kategoryi zaliczono pszenic i nasiona strczkowe,

z wyszem w czwórnasób ocleniem, bez wzgldu, czy

produkt by przeznaczony dla konsumcyi krajowei, w ob-

rbie pruskiej monarchii, czy przychodzi do pruskich por-

tów na wywóz za L^ranic W tem wyszem zatem cle

mieci si ju zarazem podatek konsumcyjfiy, byo to co
»przyw()Zowe« w cisem znaczeniu. Rzd pruski upiera si

przy utrzymaniu tej samej zasady co do wszystkich zie-

miopodów, zniajc o poow (do 2 talarów) co przywo-

zowe od yta, owsa i jczmienia, na co Mohrenheim zgo-

dzi si w protokole z 22 kwietnia. IVzy wrócenie »tranzyto-

wegott ca na te trzy artykuy, w jednolitej pozycyi po ta-

larze od asztu, to jeden z rezultatów kampanii Lubec-

kiego przeciw kwietniowemu protokoowi.

Oówn jednak jej zdobycz stanowia ochrona krajo-

wego przemysu. Mohrenheim przysta na otwarcie Lrra-

nicy dla pruskich wyrobów sukiennych, Lubecki obali ten

artyku kwietniowego protokou, obroni polski przemys
od pruskiej konkurencyi. Art 9 konwencyi utrwali jego

rozwó), ulrzyn)Ujc prohihicyjn polsk taryf: uCo do

do taryfy, któr doczono 'lo konwencyi petersburskiej r. 1818 jako

c«r ii)tr^rulii:| t«'^o aktu, i klóru wcmIIujc osnowy konwonoyi nie

mugla ul<*c /udncj zmianie bes wzujomiio^o porozuinicnui; dru^a ta-

wiora cyfry pruskioj taryfy 2d pa>.dsii*rnika 182t, któr rsd pruski

podwy>.MZ)l boz porozuinionia z Uosy, a wic wbrt>w konwencyi;
w trzfci^j koliiiniiu* podiino wysokoA Jwlnoliloj^o r- • cia

kwi«>tniowcj taryfy r. 182H: czwarta odnoni m^ do ... a SS

kwietnia 182i, tj. do projektu, który Mohrenheim p< w Berli-

nie wesp<VI I k>rnstorrr(*m, a któremu Catars Aleksander odmówi
zatwieni/enia wskutek remonstracyi Lube<'kiet»o . w pitej wreszcie

uwidoczniono ostiittH^zne u<<t.:denie oa wedug dwojakiego klucza

konwencyi z U marca 182&.
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handlu wchodowego, ten midzy pastwanmi obydwu Wy-
sokich umawiajcych si stron, odbywa si bdzie stoso-

wnie do rozporzdze ogólnych, objtych waciwemi ta-

ryfami, obowizujcych przez czas trwania obecnej kon-

wencyi«. Aby do berliskiej umowy wprowadzi ten ar-

tyku, a przecie zniewoli Prusy do obnienia zboowych
taryf o 60 i 907o — "^ ^^ potrzeba byo niesychanych

wysików, rzadkiej energii i odwagi cywilnej. Lubecki

osign ten rezultat w dugiej, dziewiciomiesicznej walce

z obcymi i ze swoimi, z W. Ks. Konstantym, z Nowosil-

cowem, z kolegami i z opinia publiczn, a zwaszcza z sa-

mym negocyatorem. Sprawi to za jedynie moralnym
wpywem swojej niezbitej argumentacyi, nie schodzc z za-

jtego raz stanowiska, e lepiej wytrwa dalej w toczcej

si wojnie cowej, mimo dotkliwych ofiar caej ludnoci,

nili podda si Prusom, otworzy im granice. Nie wt-
pi, e przeciwnik ustpi: Je ne crois pas ue la Prusse

nous lance son ultimatum; son gouvernement nejoue pas

au hasard les chances d^une decision, et, comme les mar-

chands^ a toujours Fair de dire son dernier mot, guoiuHl

puisse encore rabattre de ses pretensions ^*.

Stanowisko, które Lubecki zaj, okrelone najjaniej

w jego licie do Mohrenheima z 28 kwietnia 1824. W ty-

dzie niespena po podpisaniu protokou z 22 kwietnia,

nim jeszcze do Warszawy dosza pierwsza wiadomo
o tym fatalnym akcie, Lubecki stara si Mohrenheima

odwie od zgubnych ustpstw. Raczej zerwa toczce si
rokowania, ni za »emancypacy<( polskich ziemiopodów

od praskiego ))haraczu« zapaci ofiarami, których Prusy

daj:
L'on nous ferai payer am^plement Vacte d^emancipa-

tion^ par leuel nous avons essaye de nous soustraire ou

joug: c'est alors quHl faudrait ue la Pologne solddt les

troupes de la Prusse, acuittdt ses detes, combldt ses

deficits, enfin rem,plit toutes les charges qu'on impose d

im pays conuis^ lorsyCon veut Vópuisery et le langage
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(/(V) I*ni,s.sipns (i rrt ^{jaril pcut etre Ic (j(i<jc df Iputh v4-

ritahleH intcntions. Dans de tclles circonfit^nn es, Monnieur

le Baron, je nliSme pas penser qu'il vaudraU mieux

pour llionneur de la Russie, pour le bien-lre des tnijets

du lioyaume et pour votre propre saitifadion, rompre la

n4gociation que de traiter d'nnr mnuikre opposee ó la

pni.ssdHce de VEmpire, aux itd^rs de la Folorpie et d

V08 intentioHH personnelles. Le fardeau qui pite en ce

moment sur nous par snie des dispositions du mois (Tawil

(1823) peut trc Icie par la nirtin f)uiss(intr dr nore August
Maitre. I)ix millc bras et qurl(pirf> millions pcuicn 1'adou-

cir en deux ans, en rdalisan le projet d'ouvrir d la Po-

logne des dhouch^s par le porI de Riya . .

"*

Berliscy nicjowie stanu s/ydzii z tetro ofantaslyczne-

g()« projektu. Podczas rokowa z Mohrcnheimem nie

chcieli zdradzi s\q z niepokojem o los pruskieiro handlu

wobec budowy aucrustowskietro kanau. Nie naijiraway

si z niego jednak wiadome rzeczy pruskie koa handlo-

we i przemysowe, pojnuiji|c rozmiar grocej im kata-

strofy, j<*li Wisa i NitMuen zdobd sobie wspólne ujcie

w Windawie, pod berem wspólnei^o wadcy, zdaa od

Cidaska i od Królewca "^

Rozpoczta budowa augustowskiego kanau zmikczya
opór pruskiego rzdu, nie mao zawaya pod koniec ne-

gocyacyi r. 1824. Lubecki jednak nie na to podniós, nie

na to energicznie popiera ten miay, kosztowny pomys,

by pod naciskiem rozpocztej budowy zmusi^ rzd pru-

ski do znoniejszych warunków nowej konwencyi. Myl
bezporedniej komunikacyi wt)dnej z rosyjskimi portami

—

to jnliH) z ogniw politycznego >>systemu«, w którym Lu-

becki by tak DUpartyo, wedug sów Mochnackiego. Tylko

dostp do morza móg Polsk wyswobodzi z »pru-

skiego jarzmaa, Polsk i Litw, zawsze tak drog sercu

tego Litwina*), jak przed dziesiciu, dwunastu laty. gdy

*) Warto tu prsytoosyO Jinirn UHt<2p g nicsnancgo liatu Lub<*

^<lolka. t 11

o-

26
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pisa konstytucy Wielkiego Ksistwa. Nic te nie mogo
tak trwale zawiza Polski i Litwy z Rosy, jak dostp do

Batyku, odjty przez Krzyaków i przez ich spadkobier-

ców, a trwale odzyskany w zwizku z Cesarstwem. Wi-
dnokrg Lubeckiego siga jednak daleko po za ostzejskie

porty, najeone masztami zamorskich statków, nowy, swo-

bodny rynek polskiego i litewskiego ziarna, nie obciony
»pruskim haraczem«. Wród targów o warunki berliskiej

konwencyi, polski minister Skarbu mia inne jeszcze —
na dalsz met — troski, preokupacye: inne, ni obnie-

nie ce tranzytowych i utrzymanie prohibicyjnych taryf.

Lka si, eby nowa konwencya z Prusami nie skrpo-

waa Rosyi i Polski w stosunku do innych pastw Euro-

py ^'^. Widniaa przed nim perspektywa traktatu handlo-

wego z Angli; nie wierzy w trwao » angielskiego

kiego do ks. Adama po jego ustpieniu z wileskiej kuratoryi. List

niedatowany, z czerwca 1824, jak wida z treci, a zatem pisany

wanie podczas najgortszej kampanii Lubeckiego przeciw »proto-

kolowia Mohrenheima z 22 kwietnia 1824; Arch. Czart. Nr. 5459.

Czartoryski wybiera si w podró za granic. »Zycz Ksiciu zabaw
w podróy i w domu i spodziewam si, e czas czy wczenie czy

póniej przekona o czystoci zamiarów Ksicia, bo i Nowosilcow nic

z zapowiedzianych zamachów nie odkry, bo ich nie byo... Musisz

Ksi wiedzie o przypadku kiejdaskim. Mówi wszyscy, e ten,

co jest osdzony, wyranie twierdzi, e niewinne przeladowania
przez Nowosilcowa s jego determinacyi przyczyn. Zgoa nie wiem,

co wolabym, jak by w jego skórze. Uszy bol sysze, ilu ez sta
si przyczyn, a smutno jest powiedzie, e prawie yczy wypada:
niech co gorszego zrobi, choby i nieszczcie, bo bdzie ostatnie.

Jedzie w tym tygodniu do Petersburga i stamtd ma przywie wia-

domo o terminie zwoania lub przeciwnie Sejmu w tym roku. Tu
w Warszawie wszystko byo spokojnie do jego przyjazdu, a ponie-

wa krótko bawi, wic spodziewa si naley, e bdzie spokojnie*.

W ogóle mona stwierdzi, e Lubecki w pierwszych miesicach
urzdowania wierzy jeszcze nawet w » dobre chci « Nowosilcowa,
w cigu r. 1822 pozby si wszelkich zudze, przez czas jaki po-

litykowa z cesarskim komisarzem, od r. 1823 jednak, od procesu

Filaretów datuje si nienawi Lubeckiego do Nowosilcowa, która

go nawet nieraz wyprowadzaa z równowagi.
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kornbilluM. Spotcjicowany wywóz polskich ziemiopodów

nio by zn^szt byiiajinnicj alf i omog' domorosleg^o eko-

nomisty. Zdrowy instynkt wytkn mu inny cel, dalszy,

trudni(»jszy do osignicia: o tyle pomylniejsze warunki

powi(jk.s/onoj konsumcyi, iby sam kraj spoywa plony

ojczystej ziemi. Z tym celem przed oczyma pchn na-

przód rozwój przemysu i gónictwa; te widoki nuciy »upar-

tei^o Litwinaa do bezporednich stosunków z Ani^li, z wiel-

kim domem handlowym ziemskiej plariety *). W Ani^lii

szczei^ólnie szuka »trzech rzeczy «, których Polsce potrzeba

do utrzymania niepodlej^roci "; tam w tych latach wysya
handlowych ajentów, techników, inynierów, pionierów

•) 1'rdzynsUi pisze o kim. ile ;iii;^'ustu\vs'kim w s\\ yru jtaini^^tm-

kach (r(;kop. w posiadaniu Jerzego hr. Moszy-ikiego): »Byla to myl
podobno ks. Lubeckiego, a^.eby poprowadzeniem linii splawnej od

Wisy przez Niemen a do Windawy nad morzem Baltyckiem ...

usamowolni cay handel Polski i Litwy od tranzytu prunkiego. Myl
ta przypada do przekonania Cesarzowi Aleksandrowi, dal wi;c w toj

mierze swoje rozkazy bratu Konstantemu, który wsaystko po woj-

skowemu traktowa; poleci uskutecznienie robót przygolowawcaych,

o ile si tycz)y przestrz(»n» mi(*dzy Wis a Niemnem jeneraowi

Ilaukeinu, jako naczelnikowi wszystkich korpusów uczonych pol-

skiego wojska, Hauke za mnie do tej czynnoci wyinactyl... Jedna

os tylko kanau, ta, co Narew z Niemnem pocz. iost;ia uko-
czon i kosztowaa do 20 mdionów. Roboty za okoo drugiej cz-
ci, idcej od Niemna do morza, przerwane przez rewolucy, zostay

nastpnie cakiem zarzucone. Dzieo wic, w poowie tylko ukocione,

do niczego nie su>.y«... W ten sposób wielkie dzieo technicsne. ol-

bte)miego znaczenia dla stosunków ekonomi- ' Królestwa i Li-

twy, wa>.ne ogniwo w caym »systemie« Luli. . .,. -,.j. zdegradowano

na bewartociowy rodek lokalnej koniunikacyi. Pouicwa;!^ z;i-h czi^i

kanau w granich Królestwa budowan bya pnez polsk in>ynie-

ry wojskow, ció aa litewska potl kierunkiem rosyjskiej dyrek-

cyi komunikacyi, nie gachowanu nawet jednolitoci w w\ miarach

luz I kanau. W Królestwie wuniary byy prawie w dwojnastSb

wiksze, obliczone na pierwizori<ln artery komunikacyjn. Gdy-

by wic nawet kana zosta wykoczony w tych warunkach -- do-

daje Prdr.yski — nawszoby po nim byy mogy cho<liii^ statki

mniojsKogo wymiaru, zastosowano do wymiarów czci imud<kiej«.
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lepszej przyszoci ekonomicznej — i narodowej. Im tward-

szy bowiem by Lubeckiego »upór« w politycznym wsyste-

miecs tem gbsze mia przewiadczenie, e w zwizku
z Rosy byt narodowy utrzyma tylko zamona Polska,

ekonomicznie silna, z pomylnym stanem finansów, z uzdro-

wionym kredytem, z otwartym raz na zawsze dostpem
do morza, z rozwinitym przemysem.

Dwa nazwiska zwizay si z budow augustowskiego

kanau: Lubecki i Prdzyski. Minister by waciwym
twórc pomysu; oficer, autor technicznego projektu, na-

zwa t prac swojem ^) arcydzieem «. Po rozpoczciu ro-

bót, w lutym 1826, Prdzyski dosta si do wizienia,

do Karmelitów. To pierwszy cios w budow wielkiego

dziea; drugi, zabójczy, uderzy w listopadzie 1830. Szef

sztabu polskiej armii 1831 r. nie wykona w pokoju swo-

jego ))arcydziea«, w wojnie nie uratowa kraju; tu i tam

zmarnowano pomysy Prdzyskiego. Kana, niewyko-
czony poczy Wis z Niemnem, nie dotar do Batyku.



Sanacya finansów.

Pod/.wi^niQcio rozstrojonych liiiansów Królestwa Kon-

grosowetro stanowi bez wtpifnia najwiksz zasug Lu-

beckicj^o. I^rzebiei; tej sprawy przecislawilisnny w V i VI

rozdziaU* 1 tomu, pomijaj-r szczetróy, któro nie nioiry po-

mieci si w obrazie pulifi/ki Lubcckieyo, szkodziyby co

najmni(»j przejrzystoci obrazu. Tam dana tylko charakte-

rystyka sytuacyi, któr Lubecki zasta, rodków, które sto-

sowa w podwigniciu finansów, btjdów, które popeni,

i wietnych rezultatów, które osign w tak krótkim cza-

sie. Tu pomieszczamy nie monografie; tego przedmiotu,

ale monograliczne opracowanie kilku waniejszych szcze-

góów, jako przyczynek do ustalenia sdu o dokonanej

przez Lubeckiego akcyi. S to zatem t. z. ekskursa (jeeli

wolno uy teiro terminu technicznego), rezultat studyów

nad skarbowo.ci Królestwa Kongresowego, na których

opar si g«')wnie sd nasz o tym przedmiocie. I*rzed poda-

niem do druku, po przejrzeniu i dopenieniu tych studyów,

które byy gotowe przed napisaniem I tomu, zwizalimy
je w pewn cao pod ogólnym tytuem: sSanacya finan-

sowa •).

*) Ob. prs(Hlmu\v<; do I tomu itr XIII; tam Bapowi«dtlf*li.4my

pomioAKOsonio tych kilku ntudyów w II tomio pod ntcitcgi^lowymi

tytuami: Triy akty politycino r 1821 (w niniojMt<*j rodakoyt rotds.

I I III) Projrkty Ui^tawy dkurbowrj r. 18^1 roidt. II) — Adminl-
lltrucyii »U;irl)tiu .i roni/ IV' Citirnirluti ipr»Vp HV
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I.

Reskrypt z 25 maja 1821.

Gona odezwa Sobolewskiego do Rady Administra-

cyjnej Królestwa z 25 maja 1821 wywara w caym kraju

przygnbiajce wraenie ^ Gówny, wielekro cytowany

ustp, brzmia w dosownej osnowie: ))Do tego stopnia ju
rzeczy przyszy, i nie idzie teraz o naradzanie si nad

utrzymaniem lub zmian niektórych urzdów, nad doko-
czeniem lub zaprzestaniem jakowych robót, nad podwi-
gniciem lub upadkiem niektórych budowli, lecz raczej

o wyrzeczenie wzgldem narodowego istnienia i

najdroszego dobra Polaków, bo idzie o stwier-

dzenie, czy Królestwo Polskie moe w teraniejszej swej

organizacyi wydoa z wasnych funduszów politycznemu

i cywilnemu bytowi, którym zostao obdarzone, lub te
czyli ma, niemono sw owiadczywszy, ulec zaprowa-

dzeniu porzdku rzeczy, wicej zastosowanemu do si

swoich szczupoci.

Grony reskrypt nie by sekretem, kry po caym
kraju w niezliczonych odpisach; Sekretarzowi Stanu i sa-

memu Rzdowi chodzio najwidoczniej o efekt. W ty-

dzie po odczytaniu aktu na posiedzeniu Rady konsu

pruski napisa w raporcie do Berlina ^i Bie vornehmeren

Pole) i sind sehr betreten und sagen: Nous sommes au
conimey. cement de la fin; bienót nous jouirons des memes
bienfais que les autres provinces russes . .

.

Prof. Askenazy nie przywizuje wielkiej wagi do ode-

zwy Sobolewskiego*): wSdzimy, e donioso jej rze-

*) Naley tu koniecznie sprostowa kilkakrotn omyk p. Aske-

nazego co do osoby ministra Sekretarza Stanu, autora odezwy z 25

maja 1821. Nie by to naturalnie Stefan Grabowski (Askenazy: Dwa
stulecia I. 372, 522; Rosya — Polska 1815—1830 str. 91; Biblioteka

Warszawska 1907, IV, 21). Uwaajc t pomyk za prosty lapsus

calami, nie zwracalimy na ni uwagi w I tomie niniejszej ksiki^
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czywJHta znacznie zostaa przeceniona. Co wicjcej. mamy
pewno powody do pr/\ puszczenia, e jakkolwiek wyprze-

dza ona o dwa niicj-sice dat(j noniinacyi Lubockie^o, nie

bya jednak zredaTowan.-} bez jej^o wied/y. Jasnem jest,

e ^n)ba toL^o rodzaju znakomicie musiaa uatwi zada-

nie nowecfo ministra, obojmujcetro Skarb, obciony ja-

wnym i przedawnionym niedoborem* '. Nic to inneco, jak

zat^odzono echo wspóczesnych oskare, które najsilniej

wyrazi Niemojowski na sejmie r. 1831. Porówna Lube-

ckioj^o z szarlatanem, który wiadomie i ze z wiar
»>zwi«}ksza niebe/.pieczostwoa croco pacyentowi, odia

wasneiro honoru«, by zdoby sobie tem wi«jkszy poklask

za szcztjliw kuracytj. P. Askonazy bierze zreszt w obron
Lubeckio|,ro pr/eciw tym oskareniom: przyznaje, e »Skarb

nie by nieuleczalnie chory, ale by ciko chory, by do-

statecznie chory, aeby mona byo w porze stosownej,

wprawd/ie nie natychmiast, ale z biegiem okolicznoci

i czasu, t<5 chorob jednegro a tak wanego organu ogo-
si za chorob caei^o organizmu..."

Nie wiadomo, czy przypuszczenie p. Askenazego oparte

na pozytywnyci. nieznanych nam wskazówkach: autor

twierdzi jedynie, e ma pewne powody do tego przypu-

szczenia. P. Askenazy nie zna i nie móir zna szczegó-

ów, odno.szcych si do powoania Lubeckiego na stano-

wisko ministra Skarbu; nie móg wiedzie, e Aleksander

powzi t decyzy w Lublanie. w pocztku maja 1821,

po konferencyach, które tam miewa w tym prz«*dmiocie

z Lubeckim, wicej ni w dwa miesice przed ogosze-
niem jetfo nominacyi. Wszystkie te szczegóy, które za-

pinsc o odoswio Sobolów akiogo \niT 89l, gdy jinlnak powlArsn ti^

konsikwiMitnir i dopiero ro uknsaia nii; mów w «ixi«r-

iiikowym) KrHzych' Hiblioli-ki Wnr!«tn\VMkirj . u,., j, .. .ijitcie

•proHtowuó. lii^nucy Sobolewski untpi ««* Htanowiska Sokrvlarsa
Htanu >fuktyosiiio« dopi«*ro w marcu 18i:j. pod poiomn urlopu
t kt«»riuM) JU nio pt)wróod. oo irr^Kt liobnie wiadomo ttanownemu
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czerpalimy z nieznanej dotd korespondencyi Lubeckiego,

mogyby wanie dostarczy argumentów do poparcia opi-

nii, jakoby reskrypt z 25 maja wnie by zredagowany bez

jego wiedzy«. Warto zatem rozway to pytanie, stwier-

dzi, czy nowy minister Skarbu wpyn na ogoszenie

efektownego aktu, który móg przygotowa opini kraju

na ostre i dla caej ludnoci dotkliwe rodki zamierzonej

sanacyi zrujnowanych finansów.

Aleksander wyjecha z Lubiany 13 maja (1821)^; 25-go

bawi jeden dzie w Warszawie ^ W trzy dni po wyje-
dzie Monarchy, odbyo si nadzwyczajne posiedzenie Rady
Administracyjnej, na którem ogoszono a cztery rozmaite

odezwy ministra Sekretarza Stanu, w ich liczbie i gony
reskrypt w sprawie finansów Królestwa, wszystkie z dat
25 maja. Monarcha czyta niezawodnie te akta 25-go i sam
ustali osnow enuncyacyi o tak doniosem znaczeniu po-

litycznem*).

W protokoach Rady Administracyjnej zapisano pod

dniem 29-go maja (1821):

*) Cesarz przyjecha z Wiednia do Warszawy, w powrocie z kon-

gresu lublaskiego, 24 maja »po godzinie 8 wieczorem«, odjecha

26-go po 4;-tej popoudniu (Gazeta Warszawska 1821 r., Nr. 83, 85).

Widocznie zatem natychmiast po przyjedzie poleci Sobolewskiemu

wygotowa cztery reskrypty, nazajutrz za odczyta je i aprobowa;
dlatego wszystkie maj dat 25-go maja. Minister Sekretarz Stanu

przebywa stale w Warszawie ju od lipca poprzedniego roku, przy-

by tam bowiem przed Sejmem r. 1820 i zosta przez cay czas po-

bytu Cesarza za granic, tj. w Opawie a nastpnie w Lublanie. Wi-
da to z protokoów posiedze Rady Administracyjnej Królestwa.

Ignacy Sobolewski uczestniczy w tych posiedzeniach od 1 sierpnia

1820 do 28 czerwca 1821 (1, 8, 22 sierpnia, 18 i 26 wrzenia, 24 pa-

dziernika, 28 listopada 1820, 2, 13, 16, 23, 80 stycznia, 16, 17, 27

lutego, 5, 7, 27 marca, 3, 10, 24 kwietnia, 1, 15, 22, 29 maja, 26, 27,

i 28 czerwca). Od 10 kwietnia 1821 bra równie udzia w obradach

t. z. »Deputacyi«, wyznaczonej w tym dniu do wypracowania
>budetu konstytucyjnego^, a obradujcej ze wspóudziaem i w po-

mieszkaniu Nowosilcowa.
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»Po odczytaniu i zatwierdzeniu prrdokou ontatniej^o

posiedzenia przeczytano wymk Najjani^^jszetrij Pana i ode-

zwy Ministra Sekretarza Stanu wieo nadesze, jak na-

8t<}puje... Czwarta z powyszej daty (tj. 25 maja; odezwa
Ministra Sekretarza Stanu zawiera uwai^i, które Najja-

niejszy Pan Cesarz i Król .IMr objawi raczy, z powodu
raportu tygodniowego Ksicia Namie»lnika Królestwa z d.

12/24 kwietnia b. r, obejmujcego zdanie sprawy o rod-

kach ku zapobieeniu niedostatku Skar)U przedsiwzi-

tych. Odwouj.'}c si naprzód Jego Cesarsko- Królewska

Mo do wynurzonych ju kilkakrotnie co do tego przed-

miotu myli swoich, w których zwrócona bya uwaga
Rady na potrzeb zaprowadzenia równowairi pomidzy
wydatkami i przychodami, gdy cel ten, do utrzymania na-

dal cywilnego i politycznego bytu Królestwa nieodbicie

potrzebny osis^nitym jeszcze nie zosta, a std najsmu-

tniejsze wynikyby skutki, rozkazuje zatem Najjaniejszy

Cesarz i Król .IM, wyranie i nieodzownie, aby Hada nie-

zwocznie, bez przerwy i z zawieszeniem wszelkich in-

nych czynnoci, uprojektowaniem budetu ogólnego, we-

dle zasady powyej oznaczonej, zaja si i takowej nie

porzucaa, dopóki zupenie ukoczon nie bdzie. Miano-

wicie zaA jest wol Jeijo Cesarsko-Królewskiej Moci, i
gdy dochód roczny wynosi na budecie 48,430.862 zp.

a znacznego powikszenia onego na r(»k przyszy spodzie-

wa si nie mona, przeto po odczeniu od tej sumy wy-

datków na wojsko w kwocie rocznej 31,503.896 zp wy-

znaczonych, a które pod adnym pozorem umniejszeniu

ulec nie mog, pozostae 16,926 906 zp. pomidzy wszel-

kie inne czci suby publicznej w ten sposób rozoone
by winny, aby nietylko deficyt zupenie znikn i ogó
wydatków skarbt)wych nie przewysza przychodu, ale

owszem, aeby wpywy przewyszay r>zohód. Wreszcie,

dla tem rychlejszego zaradzenia zemu, upowania Naj-

janiejszy l*an Namiestnika swego, aeby, skoro projekt

ogólnego etatu przychodów i rozchodów na rok 1822 uo-
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ony zostanie, nie czekajc na zatwierdzenie Jego Cesar-

sko-Królewskiej Moci, natychmiast rozkaza, iby wydatki

wedle orzecze tyme projektem wnie si majcych
zmniejszone byy«.

Tak streszczono w urzdowym protokole Rady grony
reskrypt w sprawie finansów. Orygina peen nierównie

silniejszych politycznych akcentów. Królestwo musi da
dowód caemu wiatu, e sta je na utrzymanie wasnego
wojska i odrbnego systemu finansowego, e jest zwi-

zane z Rosy tylko przez sw konstytucy i ciarem dla

niej nie bdzie. Projekt zatem, którego wypracowanie po-

lecono Rzdowi, ma zachowa tylko takie wadze i urz-

dy, które musz by utrzymane wedug brzmienia kon-

stytucyi. Monarcha liczy na patryotyzm Polaków i spo-

dziewa si, e po nowem urzdzeniu administracyi nie

braknie ochotników, którzy krajowi ofiaruj bezpatnie

swe usugi, a wskutek tego zmniejszy si liczba patnych

posad rzdowych. Inaczej trzeba bdzie dokona takiej

redukcyi pac, iby dochody Skarbu starczyy bezwarun-

kowo na ich pokrycie po potrceniu wydatków na woj-

sko. Nowych ciarów nie wolno w adnym razie naka-

da. Praca musi by ukoczona do I-go wrzenia, a za-

tem w trzech miesicach. Wydatki Korony naley zmniej-

szy z 2,324.705 zp. na pótora miliona. Reskrypt wyraa
w kocu al Monarchy, e redukcya pac lub nieunikniona

dymisya narazi wielu urzdników na niedostatek, jeeli

jednak chodzi o ratunek okrtu, wierna zaoga nie zawa-

ha si rzuci najwikszych kosztownoci do morza ^.

Nie bya to pierwsza odezwa Aleksandra w sprawie

nieodzownego uporzdkowania finansów, reskrypt z 25

maja odwoywa si te wyranie do dawniejszej odezwy

w tym przedmiocie z 20 lipca 1819^; w cigu dwóch lat

Rzd nic nie zrobi, wzmogo si niebezpieczestwo ban-

kructwa, stan finansów nie poprawi si, ale pogorszy.

Bezporednim powodem gronego reskryptu by raport

Namiestnika o pooeniu Skarbu z 24-go kwietnia (1821).
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CeHar/ otrzyma go zatem jeszcze przed wyjazdem z Lu-

biany, w pierwszyrh dniach maja. Ta dala Hciodzi »i
najdokadniej / postanowieniem Aleksandra co do nomi-

nacyi Lubeckiej^o. Byd moo wreszcie, e decyzya w tej

sprawie zapada jeszcze przed nadejciem raportu Namie-

stnika; w tym Hamym sensie bowiem doniós mu ju No-

wosilcow o irrocem bankructwie Królestwa, w licie da-

towanym ze Sonima 15 27 luteiro (1821) •. Cesarz musia
otr/yma list Nowosilcowa okoo poowy marca. Natyci-

miast powoa do siebie z Wiednia Lubecki«'i^o. który tam

zajtjty by od roku ukadami o likwidacyc} z Auslry.

W ka/dym razie Lu[)ecki bawi w Lublanie od poowy
marca do pierwszych dni maja liS21, i tam podj si mi-

syi uporzdkowania finansów Królestwa pod bezpore-

dniem wraeniem Hiobowych wieci z Warszawy i ze

Sonima.

List Nowosilcowa mia midzy innemi na celu przy-

gotowa Cesarza na desperacki raport Namiestnika lub

moe tylko odroczy jeszcze na jaki czas nieuniknion

konieczno przyznania si do bankructwa. Nowosilcow

napisa bowiem ów list na prob Nanih'stnika: rzecz bya
na\v«'t niezawodnie* w trn sposób uoona midzy oby-

dwoma dyjjrnitarzami przed wyjazdem Nowosilcowa z War-
szawy, e komisarz cesarski przedstawi Monarsze opa-

kany stan linansów Królestwa, jakoby wskutek pry-

watnego listu, który w Soimi odbierze od Namie-

stnika i przele Cesarzowi — jako zapowied oficyalneiro

raportu: IjCs in(mit'(n<lps qni tninnit ce rcspecahle vieilianie

soh tle tuitme d m^imponer robligaihh i id. Islotnie, odpo-

wiedzialno za rozpaczliwy stan finansów Królestwa .•pa-

daa w pierwszym rzdzie, obok nunistra Skarbu, na Na-

miestnika i na Penom'»cnoy:o Delegata J. C. Moci, który

szczeLTÓlnio nad finansami Królestwa rozcign by s|h»-

cyalny nadzór; minister Skarbu by jogo kreatur. Sena-

tor wyzna w przytoczonym licie: Dana VHni ticiuel den

chonen, je nv pr^wis pna d\iHtre moyeft ue cc/mi de rH-
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t4rer les ordres a M. le Gomte de Gourleff, d'envoyer les

denx miJlions sur lesuels le Gouvernement du Royaume
a cm etre autorisó de comper... Wida zatem, e rosyj-

ski minister Skarbu, Gurjew, otrzyma by ju rozkaz co

do dwumilionowego zasiku dla Skarbu Królestwa i e
rozkazu tego nie wykona, wskutek czego Rzd Kró-

lestwa mia prawo rzeczywicie liczy na ten przyobie-

cany przez Cesarza sukurs. Kiedy Aleksander uczyni t
obietnic, niewiadomo; moe a ostatniego pobytu w War-
szawie, podczas Sejmu 1820, bezporednio przed wyja-

zdem do Opawy, na 5 miesicy przed dat listu Nowo-
silcowa. Niewykonany przez Gurjewa rozkaz musia by
niezawodnie dany z Warszawy lub z zagranicy, pimien-

nie; inaczej trudno sobie wystawi, iby minister rosyjski

go nie wykona. Otrzymawszy rozkaz pimienny z War-
szawy ub z Opawy, móg te pimiennie uczyni wprzed-

stawienia« przeciw zdecydow^anemu przez Cesarza zasi-

kowi dla Skarbu Królestwa, i na tem rzecz zapewne u-

tkna. W^znowi j Nowosilcow swoim listem. Aleksander

albo rzuci do kosza list Nowosilcowa, co byoby dowo-

dem, e wobec » przedstawie « Gurjewa nie mia odwagi

de reiterer ses ordres, albo te mia zamiar powtórzy dane

rozkazy. W takim razie musia o dwumilionowym zasiku

mówi z otaczajcymi go dygnitarzami rosyjskimi, i moe
ta rozmowa powstrzymaa Cesarza od powtórzenia roz-

kazów, skoro sprawa dwumilionowego zasiku upada bez-

powrotnie, mimo danych przez Cesarza przyrzecze. Wszy-

stko to rzuca jasne wiato na sytuacy, wród której Ale-

ksander ofiarowa Lubeckiemu tek ministra Skarbu. Pa-

mitajc o treci reskryptu z 25 maja, mona stwierdzi

—

bez adnych przypuszcze — e kwestya bya jasno po-

stawiona: albo wy sami, Polacy, podwigniecie Królestwo

z tego pooenia finansowego, które staje si coraz wik-
szym kamieniem obrazy dla Rosyan, albo te przyjdzie

myle o zaprowadzeniu innego porzdku rzeczy (sowa
reskryptu z 25 maja). To by przecie postulat tylu me-
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inoryaow z lat 1813

—

ISlf), tylu u watr i rad, pimiennych
i ustnych, które dochodziy Cesarza w citru uhiegych
HzeHciu lat, jako wyraz opinii opetersburnkicli Halonów*,

tak wroi^o wzirl(jd*in Knil^^^twa u.spfmr»hionvrh zwJaazcza

od r. 1818.

Jasny jest zatem zwizek miedzy listem Nowosilcowa,

midzy waciwym jego przedmiotem, a genez reskryptu

Sobolewskiego z 25 maja. Przewodnia myl reskryptu, to

jakby pewien odruch wobec niepolitycznej ebraniny Na-

miestnika o zasiek ze Skarbu rosyjskiego. Mona te nie-

zawodnie w majowym reskrypcie odczu pewien odgos
lublaskich konferencyi Cesarza z Lubeckim o rodkach
podwignicjcia zrujnowanych finansów. W póniejszych

listach Lubeckiego do obydwu z kolei Sekretarzy Stanu

jest kilka v/zmianek o tych konferencyach ^. Lubecki nie

podj si od razu trudnego, penego odpowiedzialnoci

zadania; otrzyma cenne upowanienie, opisywa w prost do

Monarchy*, jeeli zajdzie potrzeba, innemi sowy: z omi-

niciem normalnej drogi, tj. bez porednictwa i wiadomo-

ci Namiestnika. Apel do uczu i obowizków obywatel-

skich, myl rozszerzenia samorzdu województw, z ulg
dla cikiej biurokratycznej maszyny, powoanie obywa-

t«'lskich ywioów do bezinteresownego) wspóudziau w ad-

niinistracyi: wszystko to bdzie odzywa si w póniej-

szych planach ministra Skarbu, zwaszcza za w zamie-

rzonej przez Lubeckiego, zasadniczej reformie administra-

cyi, któr powstanie udaremnio *°. Lubecki zawsze by
gotów do spisywania omomoryaów«. Moe take w Lu-

blanie spisa niektóro swoje pomysy w przedmiocie po-

dwignicia finans(')W Królestwa, moe ich odgos odezwa
si w reskrypcie, który Cesarz poleci zredagowa S<.>bo-

lew.skiemu. (idyby wreszcie Lubecki podsun nawet Ce-

sarzowi pomys takiego apelu do spoeczestwa, w po-

staci surowego reskryptu do Kady Administracyjnej: nie

byoby w tern nic zdronego ze wzgldu na rozpaczliw,

gron sytuacy — nic, coby upowaniao Niemojowskiego
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do zarzutu szarlataneryi, po upywie dziesiciu lat, gdy sa-

nacya finansów bya ju dawno dokonanym faktem a stan

skarbu w r. 1821 poszed w zapomnienie.

Czy wiedzia*), e ten akt si ukae? Tekst odezwy
z 25 maja doszed go w Wiedniu dopiero z pocztkiem
lipca; starocina Scypionowa przysaa bratu odpis z War-
szawy, w przejedzie z W^iednia na Litw. »Na teraz —
pisaa 7 lipca — doczam tabelk zdecydowanych ju
oszczdnoci, przesz ra posaam reskrypt. Giekawam,
czy takie wraenie z onego mie bdziesz, jakie na mnie
zrobia. Starocina wyjechaa z Wiednia 22 czerwca, wie-

dzc ju naturalnie o zapadem postanowieniu co do no-

minacyi; 4-go sierpnia, zawsze jeszcze z Warszawy, do-

niosa bratu: wTej poczty Namiestnik pisze Ci podobno
i ogoszenie tego ju si przedziera zacznie« ^K

Wszystko to daoby si jeszcze pogodzi z przypusz-

czeniem, e reskrypt z 25 maja nie by zredagowany bez

wiedzy Lubeckiego. Niepodobna jednak utrzyma go wo-

bec korespondencyi Lubeckiego z samym autorem a ra-

czej redaktorem reskryptu, z Ignacym Sobolewskim. Nowy
minister stara si, ile monoci, woszczdza mio wa-
sn(( kolegów, zwaszcza za Sobolewskiego, którego y-

*) To w kadym razie pewne, e w Warszawie podczas przeja-

zdu Cesarza nikt nie domyla si zapadej decyzyi w sprawie no-

minacyi Lubeckiego, a Wgleski nie przypuszcza, e bdzie mu-
sia ustpi z ministerstwa. Przez kilka tygodni jeszcze rzecz pozo-
staa tajemnic pomidzy Cesarzem a Lubeckim, i to nie bez powo-
du, poniewa Cesarz chcia zapobiec intrygom, które mogy utru-

dni wykonanie powzitej decyzyi. Nominacya Lubeckiego spada
jako rzecz zupenie niespodziewana. Po przejedzie Cesarza przez

Warszaw konsul Schmidt raportowa do Berlina 29 maja 1821 (A, B.).

Der Prins Lubecki scheint nun die Liuidationsangelegenheiten mit
dem Wiener Hofe geniigend uud definitw heendigt su hahen und
wird in gleicher Absicht nach Dresden und Paris gesandt werden.

I Sobolewski, redagujc reskrypt z 25 maja, nie domyla si e Lu-
becki zostanie ministrem Skarbu i e jemu bdzie powierzona sana-
cya finansów.
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czliwa pomoc bya mu tak potrzebna w odwoywaniu si

do Monarcby. Mimo to nie szczdzi Sobolewskiemu do
ostrej krytyki majoweiro reskryptu, samej redakcyi aktu

a zarazem rozL^^osu, który Kzd nada mu wród publi-

cznoci. O ten roztros byoby przecie przedewszystkiem

chodzio, jeliby Lubecki podsun Cesarzowi pomys ode-

zwy z 25 maja, dla uatwienia przyszej swej dziaalnoci.

W pó roku po ogoszeniu reskryptu, 2 irrudnia 1821, Lu-

becki pisa do Ignacego Sobolewskiei^o: »l*rzez Pana z woli

Króla uczyniona odezwa takie zacrro-Aenie w sobie za-

wieram (tj. zagroenie utraty bytu politycznego). By to

krok nie[)olityczny. »Niema obywatela, którenby jej kopii

nie mia, cUor wprawdzie do Rzdu nie do Narodu bya
adresowaii.-j. .la przyznam si, i impresya, jak ta mar-

cowa odezwa na obywatelach sprawia, podug mnie
nie najlepsz bya, bo szlachta mówia dosy urono,

o za wystpek urzdników Naród bdzie karany, bo to

jest plan«. Innemi sowy: ustalio si przewiadczenie, e
urzdnicy wprowadzili kraj swoj z gospodark w poo-

enie bez wyjcia, a Naród ma by za to ukarany; my-
l, o istnieje aproliowany ju przez Monarch plan od-

jcia swobód konstytucyjnych, a finansowe pooenie Kró-

lestwa ma posuy za pretekst do wykonania tego planu.

Rozwijajc dalej t myl, koczy Lubecki: »...Czy mo-
na naród obwinia lub kara, je li nie ma
planu. Takie to i temu podobno midzy obywatelami

rozmowy, na szczcie, e nigdy nie tyczyy si samego
Króla, bo kaden mówi: w tern caem dziele Król i Na-

ród jest najniewinniejszy, bo dlatego, o pierwszego pra-

wda nit* dochodzi, drugi musi pokutowa i rzecz ju jest

do tego stopnia doprowadzona, e niema sposobu rato-

wania, bo wojsko nie bd/.ie zapacone ani lista cywilna;

niepodobna, aby Rogya skadk dla ^olski utr/.ymania ro-

bia; zgoa wszystkim rce odpady...* Cay powyszy u-

8tp podany by u tym celu, by Sobolewski reproduko-

wa go wobec Cesarza, na tygodniowej audyencyi, co te
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minister rzeczywicie uczyni ^^ Co do przytoczonego li-

stu z 2 grudnia, Lubeckiemu szczególnie na tern zaleao,

eby tre jego dosza do wiadomoci Cesarza, poniewa
dowiedzia si o niezadowoleniu Monarchy z odezwy do

Rad Wojewódzkich i pragn usprawiedliwi si z tego

kroku. Cae rozumowanie Lubeckiego opiera si na po-

równaniu reskryptu Sobolewskiego z jego wasn odezw:
pierwszy akt uwaa mianowicie za krok niepolityczny,

drugi za pewnego rodzaju konieczno wobec wraenia,

jakie ów reskrypt wywar w caym kraju. Niepodobna za-

tem posdza Lubeckiego o tak wyrafinowan perfidy,

iby sam podsun Cesarzowi w Lublanie pomys reskry-

ptu, a po szeciu miesicach wytyka redaktorowi aktu

popeniony przeze bd polityczny. Gdyby kto by nawet

skonny do takiego posdzenia, musiaby go zaniecha ze

wzgldu na cel listu i zawartej w nim krytyki ma-

jowego reskryptu.

II.

Projekty Ustawy Skarbowej r. 1821.

W pierwszych latach Królestwa Kongresowego, wród
wzmagajcej si nieustannie ruiny finansów, reforma skar-

bowoci bya po kilka razy przedmiotem obrad najwy-

szej wadzy krajowej. Pierwszy minister Skarbu, Matu-

szewic, wypracowa ju w r. 1816 gotowy projekt reformy,

który przeszed przez Rad Stanu i mia by przedsta-

wiony Monarsze do zatwierdzenia. Nowosilcow obali je-

dnak i projekt i samego ministra. Od tego czasu, od u-

padku Matuszewica, niedostwo bez granic cechowao na

kadym kroku dalsze zabiegi w tej tak doniosej sprawie,

penej znaczenia dla caej przyszoci kraju, pod wzgl-
dem finansowym i politycznym. Reforma skarbowoci

spltaa si z wykrtn interpretacy kilku artykuów kon-

stytucyi o atrybucyach Sejmu, z zawi kwesty t. z. ))kon-
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slytucyjnego budetu<f, wobec czeg^o nikt nie iniai (Kiuatri

podj na seryo rzeczy o tak jaHkrawem a niebezpiecznem

zabarwi(?niii politycznern '*. liaz po raz wyznaczano na po-

Biedzeniach Kady AdininiHtracyjn«*j rozmaite komisye i ode-

putacyew, w któryci draliwa kwestya Lrrzcjza i zabauaiiaa

si beznadziejnie. liozpaczliwy stan Skarbu pcbnj wre-

Bzcio na nowe tory w pierwszych miesicach roku 1821,

wskutek odezwy ministra Sekretarza Stanu z 12 listopa-

da 1820. Rzd obradowa nad ni w obecn(»ci Sobolew-

skiego na kilku po.^siedzeniach. 10 lutego, 27 marca, 3 i 10

kwietnia. Delegowano now »deputacy»ja do uoenia n Pra-

wa finansoweToa, pod prezydency ministra Sekretarza

Stanu ^\ który |)rzebywa cigle w Warszawie podczas

dugiego pobytu Cesarza za granic. Wkrótce po rozpo-

czciu czynnoci tej nDepulacyio, Cesarz rozkaza Sobo-

lewskiemu wystosowa pamitn odezw z 2b maja. Gdy
odczytano gron odezw na posiedzeniu Rady Admini-

stracyjnej, 29 maja, Wgleski, minister Skarbu, mia ju
na ukoczeniu swój szczegóowy projekt ustawodawczy,

tj. Ustaw Skarbow, poczon z preliminarzem budetu
na rok 1822.

W papieracii Lubockicgo (A, 16) zachowa si orygina

tego elaboratu, spory rkopis in oi., 291 stronic.

Na kocu obszernego wstpu, który zawiera motywa
projektu (sir. 81), pod dat: u W Warszawn* dnia 4 czer-

wca 1821 « jest wasnorczny podpis Wgleskiego (•Mini-

ster Prezydujcy J. Wgleski — Sekretarz Jlny...t (bez

podpisu). Wstp ten zatytuowany: «l*rzt'oenie do Pro-

jektu Ustawy Skarbowejt. Drug czi^ elaboratu stanowi

sam waiiciwy oProjekt Ustawy Skarbowej* (str. 83 - 137);

rozp<»czyna si od sów: sMy Aleksander I z I^)ey Laski

otc. eto. etc. Stosownie dt» art\kuu U)2 Ustawy Konsty-

tucyjiH^j« ... Tek>«t Projektu skada si z 129 artykuów;
na kncu (str. \'M) parafowany podpis oJ. W.« Tr/ecia

czrf zawiera oKtat ogólny pr/ych* dów i wydatków Kró-

lestwa PnIsUii .'^n ii.i rnk 1 s22 stosownie do Ustawy Skar-

Smolka. L II t7
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bowey z dnia...« (str. 139—144); na kocu (str. 144) pa-

rafowany podpis ))J. W.« i peny równie wasnorczny:
wKruszyski Sekr. Glny«. Czwarta cz: »Projekt Posta-

nowienia Królewskiego o subie biecey i zalegey«;

pocztek brzmi: ))My Alexander I z Boey aski etc. etc.

etc. Stosownie do urzdze Ustawy Skarbowey przez Nas
wydaneycc... (str. 145— 158). Projekt tego dekretu skada

si z 26 artykuów; na kocu (str. 154) parafowany pod-

pis »J. W.« Cz pita: wProjekt Postanowienia Królew-

skiego o stopniowem wykonaniu nowych urzdze«: ))My

Aleksander I z Boey aski etc. etc. etc. Pragnc, aeby
urzdzenia wydajcey si przez Nas w dniu dzisieyszym

Ustawy Skarbowey tudzie przepisy osobnego Naszego

Postanowienia o subie zalegey i biecey wraz z t
Ustaw wydaicego si przyprowadzone zostay do wy-

konania stopniowo i w miar monoci Skarbu Naszego

Królestwa Polskiego... « (str. 155—158, 12 artykuów^); na

kocu (str. 158) paraf, podpis »J. W.« Cz szósta p. n.

» Wykazy suby lat zeszych « zawiera 15 tablic z zesta-

wieniami rachunkowemi, obejmujcemi wykazy przycho-

dów, rozchodów, zalegoci itp. za lata 1815—1820. Sió-

dma cz: ))Objanienia rachunkowe« (tabelaryczne ze-

stawienie budetów z czasu urzdowania Wgleskiego
1818—1821, szczegóowe wyjanienia co do niektórych

pozycyi dochodów i rozchodów z r. 1821 i co do prelimi-

narza budetu na r. 1822). Jak wida z powyszego spisu

przedmiotów, elaborat Wgleskiego nie by niczem in-

nem, jak projektem t. z. ))konstytucyjnego budetu« po

myli 162 art. konstytucyi z r. 1815, oraz nieodcznych
od takiego budetu zarzdze. Data 4 czerwca 1821 (str.

81) wiadczy, e Wgleski wykoczy ten elaborat, gdy

sprawa jego dymisyi bya ju w zasadzie zdecydowana

a nastpca przez Cesarza upatrzony, o czem jednak nikt

w War8zawie nie wiedzia, a najmniej sam Wgleski.
Materya, zawarty w tabelarycznych zestawieniach VI cz-
ci (» Wykazy suby lat zeszych«) uzupenia wykazy Blo-
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cha**, czerpane równie z aktów i zamkni rachunko-

wych Komi.Myi Skarbu; ciekawy zwta.szcza z teifo powodu,

e zestawienia te doczono do elaboratu same^^o W-
gleskiego. Interesujca je»t mianowicie konstrukcya

niektórych zestawie Wgle^kiuiro; mia widocznie na

celu osonienie rzeczywiste^:*) stanu oraz raetfo przebiegu

gospodarki skarbowej za sweiro urzdowania. atwo to

stwierdzi za pomoc cyfr, które Bloch poda w swej pu-

blikacyi.

Wgleski wniós ten projekt na posiedzenie »Depu-

tacyiw, obradujcej pod prezydency Sobolewskiego. Czyn-

noci tej komisy i wstrzymay ministra od wyjazdu do l*e-

tersburt^a; zosta jeszcze w Warszawie, cho mnóstwo
wanych interesów Królestwa czekao na zaatwienie, po

tak duLfim pobycie Cesarza za granic. Niedugi jednak

by ywot tej ))l)eputacyi«, której zadaniem, z natury rze-

czy, po reskrypcie z 25 maja, byo cise spenienie wyra-

onej w nim woli monarszej. Nowosilcow odgrywa od

pr)cztku najwaniejsz rol w zamierzonej sanacyi finan-

sów, u niego nawet odbyway si posiedzenia kwietnio-

wej Deputacyi. Czujc odpowiedzialno, która na niego

spada za stan finansów, na hekatomb wybra wasn
sw kreatur, ministra Skarbu, którego wyniós w r. 1817.

Wirleski zosta kozem ofiarnym.

Weilutr raportów Nowosilcowa, Dt-putarya uu/.nara /a

potrzebne wprowadzi róne zmiany w projekcie Wirle-
skiegoo. Nowosilcow napisa nawet zra/u w brulionie ra-

pt )rlu do Cesarza z 13 lipca 1821: Le ComiU\ apren nroir

diacutt* un projei dv la loi finanri^re prseut par la Com-
fntJision des Fhutnces, a juyf^ courrnahle de ne iwini Cad-

metre, el H'eHt arreU d den basen sur lesq%teUvs, ne /HM-

vani . Te ostatnie wyrazy Nowosilcow wykre.Ali i wpi-

sa na ich miejsce: d'admettre plusieurs rhaiigemeuh ([ue

fai proposó. Po czem dodaje: Ne fH)itvant coiupter sur la

(\}mmissi(>n des Fhtances, fai fail dreaser, conformhmeni
'tu.r '

: tdoptós par le Cofnil^, hm fwureau plnn d*une
3-.
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loi financiere en form de tableau synopiue, pour quHl

pnisse ere plus aisómen saisi d'un coup d'oeil; si Yotre

Majese daigne Vapproiiver, le projet definitif poiirra etre

redige incessartinien et U sera plus conforme que le pre-

mier aux inenions qu'Elle m'a manifestees, ainsi qu'aux

ceriables principes de Vadministration financiere.

I ten ostatni ustp — pour qu'il puisse itd. — prze-

krelono w brulionie a zastpiono go doniesieniem, e Na-

miestnik zatwierdzi cay plan komisarza J. C. Moci i po-

wierzy nowemu komitetowi opracowanie Ustawy Skar-

bowej na zasadzie pomysów Nowosilcowa. Do skadu Ko-

mitetu naleay cztery osobistoci, w których komisarz

cesarski mia powolne narzdzia: Okoow, prezes Izby

Obrachunkowej, Wichliski, Dyrektor Jeneralny w Komi-

syi Skarbu, i Graybner, urzdnik kancelaryi Nowosilcowa.

W tydzie po tym raporcie, Nowosilcow pospieszy do-

nie Cesarzowi o swem synnem odkryciu: wszelkie

alarmy o zym stanie finansów mylne, Skarb jest w kwi-

tncym stanie, a rok biecy zamknie si nawet nadwy-k kilku milionów ^'.

Caa akcya Nowosilcowa po majowym reskrypcie miaa
na celu: utrzyma dotychczasowy ))nadzór« komisarza J.

C. Moci nad finansami Królestwa, mimo ruiny, jak on

sam sprowadzi z pomoc Wgleskiego — utrzyma i

spotgowa, zagarn zarzd Skarbu i z rk go nie wy-

puszcza. Kandydatem Nowosilcowa na miejsce Wgle-
skiego by — zdaje si — Okoow, najlepsza gowa w no-

wym Komitecie. On opracowa projekt, któremu Nowosil-

cow uyczy swojej firmy; dzieem Nowosilcowa bya po-

dobno tylko polityczna strona elaboratu. Senator chcia

w pierwszej chwili wyjedna z góry aprobat Cesarza

dla nowego projektu, poczem pod jego okiem miao na-

stpi szczegóowe opracowanie caej ustawy. Ten jednak

sposób zaatwienia sprawy by nawet w oczach samego
Namiestnika nadto racem naruszeniem atrybucyi krajo-

wych wadz, wobec czego Senator poprzesta na wyzna-
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czeniii »nowoco« komitetu, zoonego z trzech odda-

nych mu urzdników*).

•) R<iport Nowosilcowa z 13 lipca 18'Jl /awH-ra cn-kaw wzmian-

k o o8tat«'cznyin losie elaboralu \V'rpl«'skH*go: Je n'ai pa* dii cn-

cher d M. Soholeiuski que a Commiasion tl^tt Financea a, mnlfjrd U
trnvail du (Jomit^., jngt' A propos de faire imprimer son aucien pro-

jet f)our le soumettre <i In dt^lih^rntion du firttnd (ytuseil, muU le

Jhrince Lieutendnt a fait retiret toiis les exemplfiires. J«'hI lo wyra-

ny lad jedyriej— zdaje si— walki, ktur.-^ wówczas upadajcy mini-

ster Skarbu stoczy ze swym dlufcolctnim protektorom, widzc 9i<;

opuszczonym przez Nowosilcowa. Elaborat \\VK'8kipjfo nie by ni-

czom miuMn, jak projektem t. z. tpicrwszego )ud/»'lu« ^lub » konsty-

tucyjnego budetu*, wedug ówczesnej nomenklatury), t j. budetu,

który wedug art. 102 konstytucyi mia by »urzdzony przez króla

za zlarnem Hady Stanu*. Wypracowa projekt tego »piprwszego

budotu« i przelslawi Ogólnemu Ztrromadzeniu Hady Stanu— b}o
zadaniem ministra Skarbu, zadaniem nie spenionem od r. 1817; ob.

tom I. str. 154 nn. Zdaje si zatem, e Wgle«»ki, gdy dozna nie-

spodzianej poraki w Deputacyi, obradujcej pod prczydcncy Sobo-

lew**kii'go, wskutek opozycyi Nowosilcowa, nie chcia od razu da
za wygran i zamierza >odda swój projekt pod rozwngt; Ogo'nego

Zgromadzenia liady Stanu* (d la d^HMrntion du Grand Cohs$U).

Byoby to w kadym razie zupenie poprawne postpowanie, zgo-

dno z wyranem brzmieniem art. IG^ k(>nst}tuc\i. Kto wie, czy do

takiego kroku nie skoni go sam Sobolewski, osobisty przyjaciel

\Vgl'skiego; pierwszo wyrazy przytoczonego powyej ustpu z ra-

portu Nowosilcowa s moe aluzy jIo tego faktu. Skoczyo si j«»-

dnak na tern, e Namiestnik rozkaza wytlai- -"- -u w\ drukowano
egzemplarze projektu Wgleskieg) a praw bnie i zniszczy**,

tizcz^iliwym t)lko trafom zachowa si sam orygina projektu z pod-

pisami Wgleskiego (i Kruszyskiego^ w papierach Lub«'ckiego Je-

eli nie m\limy si w taktem pojmowaniu tego szczegóu, byaby
w nim ciekawa ilustracya akiyi Nowosilc«)wa po ogoszeniu roskr}*-

ptu z 26 ma|n. gdy po jednej stronie sta Sobolewski z opusacso-

nym przez Nowosilcowa Wgleskim — po drugiej zaA N- ^w
ze swoimi zaus/.iukami. popierany przez Namieslnik.i. iMer'.*-.- -'..n

nowisko liyoby w ka/d\m razie o tyle •konst\tucyjiie«, o oi i- u»-

oby si na wyra>.nem |>ostanowteniu konstytucyi co Jo t t. •pier-

wszego budetu*. Caa aa*^ akoya Nowosilcowa w czerwcu i w li-

pcu 1>*21 miaa widocznie dwa colo: ber- - '
* h\n\y i

zrczne zoikamotowania »pierwszogo bi. .v
.

i» logo
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Plan Okoowa zachowa si równie w papierach Lu-

beckiego ^^. Znacznie zwilejszy od obszernego projektu

Wgleskiego (8 arkuszy in fol.), nowy ten plan sanacyi

finansów uoony by take w formie projektu Ustawy
Skarbowej. Zaczyna si od wyrazów: ))My Alexander I

etc. etc. etc. W zamiarze uzupenienia artykuu 162 Usta-

wy konstytucyjney i ostatecznego urzdzenia wszelkich

wydatków i przychodów Skarbu Naszego Królestwa Pol-

budetu na podstawie wasnego projektu cesarskiego komisarza, z po-

miniciem Rady Stanu. Liczy widocznie na to, e nikt nie oprze

si takiemu jawnemu naruszeniu konstytucyi pod bezporedniem
wraeniem gronego reskryptu z 25 maja. Echo tej scysyi pomidzy
cesarskim komisarzem a powoln do tego czasu Komisy Przycho-
dów i Skarbu, odezwao si jeszcze w kilka miesicy potem, po ob-

jciu urzdowania przez Lubeckiego. Wida to z listu Lubeckiego
do Sobolewskiego z 29 grudnia 1821: »Ju wielu stara si Namie-

stnika utrzyma w tej opinii, e dopóty nie bdzie adu, póki wszy-

stkich w ministerstwie Skarbu urzdników nie wypdz ze suby;
e oni mnie ju zupenie opanowali, e naley kaza ministerstwu

Skarbu, aby zupenie odmienio system a egzekwowao ten, który

Okoiow zaproponowa, i to natychmiast...* W dalszym cigu opo-

wiada obszernie o eksplikacyi, jak mia w tej sprawie z Namiestni-

kiem; zakoczya j Lubeckiego »konkluzya, i jeli mam des pre-

juges, które s wpojone we mnie przez urzdników skarbowych, to

oni warci wzgldów, e to umieli sprawi, a ja, e im daj si po-

wodowa — jeli za to wszystko ze mnie samego wypyno, to to

dowodzi, i ich influencya jest tak nic nieznaczca, e mnie w ni-

czem nie przeszkadzaj«. Bya to »konkluzya« ostrej krytyki t. z.

systemu Okoowa, z któr Lubecki wystpi wobec Namiestnika, a

któr w przytoczonym licie streszcza. Po tej eksplikacyi zaprzesta-

no ataków na Lubeckiego, eby zadowolni si rol wykonawcy st/-

stemu Okoowa. Lubeckiego za zniewoli do tej eksplikacyi list Na-

miestnika, który widocznie wyraa jakie dania w tym sensie.

Zdaje si, e Nowosilcow nie dawa jeszcze za wygran w grudniu

1821, po pierwszych swych donosach na Lubeckiego (ob. tom I, str.

98 oraz niej str. 437 nn), nie traci nadziei, e potrafi wygry no-

wego ministra Skarbu, jak wygryz Matuszewica. Do tego celu su-

ya mu nieustajca reklama )>systemu Okoowa«; jeli w tym •sy-

stemie* byo jedyne zbawienie rozstrojonych finansów, któ móg
by lepszym jego wykonawc, jak sam Okoow.
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skio^o, na przeoenie Kornisyi Hz.'dowey Przychodów i

Skarbu i po wysuchaniu zdania (J^ólnogo Zt^ronnadzenia

Rady Stanu, postanowihmy i stanowimy pierwszy budet
albo Ustaw Skarbow w treci nastpujcey*. Ostatni

(91) artyku brzmi: » Wy konanie niniejszej Ustawy Skar-

bowey, która w Dzienniku Praw umieszczon byd ma,

od 1 stycznia 1H22 roku Kommissyom Rzdowym, w czem
do którey naley, za do})ihiowanie wykonania tego Na-

Bzey Gówney Izbie Obrachunkowey polecamy*.

Oba projekty, \\'^leskie^'o i Okoowa, byy jaskra-

wym wyrazem pooenia, któro cechuje majowy reskrypt

SobolewsUieg^o. (Jbok sanacyi zrujnowanych fmansów,

miay na celu wypeni dotkliw luki; w ustawodawstwie

Królestwa Kongresowego: »rozwino i ouzupenit ogól-

nikowe postanowienia konstytucyi o budecie pastwo-
wym, w myl czterech jej artykuów, 91, 93, 161 i 162.

By to najdoniolejszy wówczas postulat polityczny.

Najwaniejsza jest te ta prawno-polityczna strona obu
projektów.

Art. 1 projektu \\'(jL'^leskiego opiewa: oBudet czyli

Ustawa Skarbowa jest to oznaczeniem ogólne wydatków pu-

blicznych i przyciodów, na pokrycie tyche wydatków
przeznaczonychft. Art. 2: tUsUiwa Skarbowa skaiia si^

z urzdze prawodawczycli i z przyczonego et.Hu ro-

cznego Królestwa, na mocy tyche urzdze uoone(?(»«.

Miaa zatem Ustawa Skarbowa dzieli sitj na dwie cz-
ci: sta i ruchom. Art 4 orzeka, ze pierwsza, Ij. staa

cz tylko za zgod Sejmu moga by zmieniona: »Urz-
dzenia prawodawcze Ustawy Skarbowey nie mog uledz

zmianie jak poduir brzmienia artykuów 93 i 162 Ustawy
konslytucyjneyn. Byo to ni mniej ni wicej jak wiadome
celu /.eskam«)towanie praw Sejmu do ^ustanawiania* bu-

detu, uwydalnionr H'szc/.e wyraniej w art !">, al 4: »Na-

miestnik nasz w Radzie Administracyjney roztr/nie i za-

decyduje tak etat przychodów jako i elaty szczegiVo\%e

wydatków* — a to wedui? projektów Komisyi Hzdo-
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wych czyli ministeryów, co rozwinito dalej w 1, 2, 3 al.

tego artykuu — wstosownie za do decyzyi w Radzie

Administracyjney zapadey, Komisya Rzdowa Przychodów

i Skarbu uoy etat ogólny roczny przychodów i wyda-

tków Królestwa a My Król roztrzsa i potwierdza go

co rok bdziemy«. O Sejmie ani sowa; to samo w przed-

ostatnim 128 art., zarzdzajcym, waeby Komisya Rz-
dowa Przychodów i Skarbu, w podawaniu do Naszego

zatwierdzenia etatów rocznych, na lata nastpne, trzymaa

si najciley co do przychodów urzdze II. tyt. niniey-

szey ustawy, a co do wydatków tak urzdze tyt. III. jako

i artykuów 10—21 tyt. I. ninieyszey Ustawy«. Cytowane

tu ))urzdzenia« zawieraj, co do przychodów, wiele dro-

biazgowych postanowie, jak np. o wysokoci opat od

rzezi, koszernego od ydów, stempla (z wszystkimi szcze-

góami) cen soli (na kade województwo zosobna), co

wszystko zatem mogoby w przyszoci ulec zmianie je-

dynie za zgod Sejmu, poniewa artykuy te wchodz
w skad staej, » prawodawczej « czci i z. »budetu czyli

Ustawy Skarbowej<(. Pomidzy wymienionymi powyej ar-

tykuami, tyczcymi si wydatków, znajdujemy art. 127,

z ogólnem oznaczeniem cyfrowem wysokoci kadej z dzie-

wiciu gównych kategoryi wydatków. Tu zatem otwarta

bya jedyna ciasna furtka dla uwzgldnienia praw Sejmu

do »ustanawiania« budetu, w jakiej jednake ograniczo-

nej mierze!! Art. 127 bowiem stanowi integraln cz
skadow Ustawy Skarbowej, wskutek czego tylko ogól-

ne cyfry wymienionych w nim 9 kategoryi wydatków nie

mogy ulega zmianie bez uchway sejmowej. Takie roz-

wizanie kwestyi równao si unicestwieniu wszelkiej kom-

petencyi Sejmu, poniewa kategorya 6 (Komisye Rzdo-
we) z ogóln cyfr 43,025.618 zp. 24 gr. (!) obejmowaa
cay budet administracyjny (83'57o sumy wszystkich wy-

datków). Druga paromilionowa cyfra 4,456.738 zp. (ka-

tegorya 8) p. t, ))Róne wydatki ogólnew (8-67o ogólnej

sumy wydatków) moga w sobie pomieci najrozmaitsze
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pozycyo rozchodu, o których naturze Sejm nie byby nic

wiedzia. '\ Bani tajomnic stanu by przed Sepnem o-

kryty preliminarz dochodów, co inoro mie tem wiknze
praktyczne znaczenie, e wedug art. 17 — 21 pn»jektu

wszelkie t. z. »przyclu)dy zbywajce* otrzymyway •oso-

bne przeznaczeniea. Takie wi<;c owyjanienica i orozui-

niciea art. 91 i 93 Uonstytucyi redukoway do zera za-

gwarantowany udzia Sejmu w ukadaniu budetu. Nic

te dziwnego, e autor pomin zupenie Sejm w art. 5

i 12S projektowanej Ustawy, wymieniajc dwa jedynie

czynniki, wspódziaajce w ustanawianiu budetu: Kad
Administracyjn i króla. Wedug projektu WirlesUiecro

Sejm mÓLf /abawia sig do woli takiemi drobiazgami, jak

kilka nizkich po/ycyi budetowych, które art. 127 wyró-

ni chyba umylnie )ako osobne »kategorye \sydatków<«:

Namiestnik (z cyfr 206.068 zp), Senat (13.240 zp.), Rada
Stanu (380.988 zp.), winne wadze centralne« t53().880X

»Wydalki pr/emijaj.jce« (591.091 zp.i, wreszcie oWydatki

Koronya (1,650000 z[).j i »l)ug publiczny« (wtymczaso-

wie« 600001) zp). Wszystko to razem stanowio zaledwie

6% ogólnej sumy rocznych wydatków. Odjcjto natomiast

Sejmowi wszelki wpyw na ca go.spodark par^tuow,
a to wskutek zczenia ws/.yslkich wydalknw administra-

cyjnych w jedntj P<''/.ycy. 1'rojekt W€;gleskiego |»rzy-

znawa zatem Sejmowi prawo ustanawiania ogólnej cy-

fry te| Dkat(*goryi<(, bez wgldania w jej rozdzia na roz-

maite ga<j/.u* administracyi. Izby sejmowe miayby we-

dug niego prawo zniy, albo podwyszy kilkunaslt>ty-

sieczn pozycyi} na koszta kancelaryi Senatu, iiie byoby
im jednak widno unarad/a si<}« nad adnymi wydatkami

z zakresu dziaa ministerstwa Spraw Wewnfjtrznych,

Sprawiedliwoci, Skarbu, nad potrzebami publicznej edu-

kacy i. Potrzeby wojskowoci wy)<jte byy raz na zawsze

z zakresu kompetcncyi r/du krajowego - có. dopiero

reprr/(»nfa('yi kraju — objtjle og«»ln:i sum.i kt.ir co roku
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sam Monarcha oznacza na wniosek W. Ks. Konstantego;

to przedmiot nietykalny i zgoa niedotknicjty w obu pro-

jektach.

Wobec tak zabójczego zamachu na szczupe atrybucye

konstytucyjne Sejmu w sprawie budetu, trzeba niemal

dziwi si nieugitej, odpornej postawie Nowosilcowa wzgl-
dem projektu Wgleskiego; zdawaoby si, e polityczna

strona tego projektu moga zupenie zadowolni cesar-

skiego komisarza. Senatorowi chodzio tylko widocznie

o odrzucenie zuytego narzdzia, jakiem w jego oczach

by wówczas protegowany dotd minister Skarbu ^^ Nowo-
silcow zamierza wystpi w pontnej roli inicyatora zbaw-

czych pomysów finansowej sanacyi, mia w tem ywo-
tny osobisty interes, musia wic pozby si Wgleskiego,
pod którego zarzdem Skarb do ruiny zosta doprowadzony.

Co prawda, projekt Okoowa niweczy jeszcze grunto-

wniej konstytucyjne atrybucye Sejmu w sprawie budetu,

nie pozostawia mu nawet tej niewinnej zabawki w po-

staci kilku nizkich pozycyi budetowych, które dla kom-

petencyi Sejmu zastrzeg art. 127 projektu Wgleskiego.
Art. 1 projektu Okoowa opiewa: wUrzdzenia prawo-
dawcze niniejszej ustawy nie mog ulec zmianie jak

podug brzmienia art. 93 i 162 Ustawy konstytucyjnej «.

Projekt uznaje zatem jedynie kompetency Sejmu w spra-

wie dalszych zmian samej ustawy skarbowej w cisem
znaczeniu tego wyrazu, tj. co do prawa podatkowego, co

do wszelkich naleytoci skarbowych itp.; co do tych wszy-

stkich przedmiotów jasne brzmienie konstytucyi nie do-

puszczao adnych wtpliwoci. Tem samem jednak poci-

gniciem pióra niweczy projekt Okoowa wszelki wpyw
Sejmu na ukadanie kadorazowego budetu, który nie

wchodzi w zakres prawodawczych urzdze ustawy.

Najwyraniej stwierdza to art. 4 projektu: »Etat gene-

ralny wydatków i przychodów Królestwa jest postano-
wieniem królewskie m, ogaszajcem zastosowanie

urzdze prawodawczych do suby roku, to jest ograni-
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czeiiiem wy(iatk<')W pubiicznycJi i liczbowem ocenieniem

kadetro przychodu w s/czt-iTÓlnoóci, na rok len, którei^o

dotyczya. Ok«jow zamyka zatem i U; jedyn furtk do

»narad« Sejmu nad maleryami budelowemi, które jeszcze

Wcjrleski pozostawi mu w art. 127 npra\voda\vczy«*i

urzdzone hwetro projektu. W praktyce za odbiera Oko-

ow na dalek.-), co najmniej, met<} WHzelk warto stwier-

dzonej tak uroczycie kompctencyi Sejmu w dziedzinie

skarbowej^o ustawodawstwa, poniewa jego »Ustawa Skar-

bowaw obejmowaa w 33 artykuach (19—f)!) do szcze-

góowo opracowane zajady reformy podatkowej, które

miay by rozwinite w przepisach wykonawczych bez

wsp(')udziau Sejmu. Inicyatywa ustawodawcza przysuifi-

waa tylko Koronie weduj^^ konstylucyi Królestwa, <> ileby

zatem »lJstawa Skarbowa« dokonaa zamierzonej od da-

wna reformy systemu podatkowego, uc)yliaby tern samem
na duiifie czasy praktyczne zastosowanie kompt-lencyi

Se)mu w dziedzinie skarbowego ustawodawstwa. W tym

wzgldzie za Oko(.)W posun si bez porównania dalej od

Wgleskiego. Projekt ministra wprowadza bowiem jeden

tylko nowy podatek, t. z. uziemiaskin, dla zastpienia

rónych przestarzaych form podatku gruntowego (Ofiara,

Kanon, anowe, Kontynt;ens liwerunkowy, Subsidium cha-

ritativum); reforma podatkowa, pmjfktowana przez Uko-

owa, obejmowaa prócz te^^o nowy podatek oud mies/.ka«,

a nadto wosobiity podal»*k«, obliczony 'j^cWynio na opoda-

tkowanie przemysu *).

*) Obydwa projekty, Wgleiinkiogo i Okouwn. nie imipnmly by-

nnjtnnioj do brzzwlocznf^o wprowationia reformy podatko\%ej, któ-

rej Basady ubrjinuji). W obu projektach snnjduj nic n^wnobrainiiice

niiMnal (u ( )kol()w:i dokadniej roswinilc) »lJrzdxenia prxeohudnio«

(\N\>gI. art. )iS, Ok. art. 7U nn ). we<l(ug kturych dawne podatki na*lal

»pobi(Ta si b<i, nim doprowadiune bdtio do skutku uregulo-

wanie nowych*. Projekt Okoowa lawiorn nawet tyle Hiosegóowych
postanowirii co do owych dawnych podatkuw. jak ^rdyby Iicijl «*i^

I ko[u«*cziU)ri;\ iWii>.szo);o utrzunaiiia (iot>chc/j<tou t>^'o nyntiMiui j>o-
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Ambo meliores. Oba projekty zmierzay zrcznie, ze

wiadomoci, do zupenego unicestwienia budetowycli

praw Sejmu. I Wgleski za i Okoow byli prostymi wy-

konawcami woli Nowosilcowa, Wgleski take, pracowa
bowiem nad swym obszernym elaboratem, gdy byli jesz-

cze w najzupeniejszej harmonii. Komisarz J. C. Moci ko-

rzysta z okolicznoci, z paniki wywoanej odezw Sobo-

lewskiego, aby zebra nareszcie plon dawnego posiewu,

z pierwszych miesicy egzystencyi Królestwa. Ju wów-
czas, w r. 1816, udao mu si zagmatwa w nierozerwalny

wze dwie odrbne materye, reform skarbowoci i bu-

det, z czego wyniky najzgubniejsze nastpstwa, polity-

czne i finansowe. Czy to by pomys Nowosilcowa? By
moe; dowodów niema. On jednak od razu chwyci si

umiejtnie niezrównanego rodka, by w wasnym intere-

sie wprowadzi zamt w administracy Skarbu a równo-

czenie zeskamotowa konstytucyjne prawo Sejmu do

wspóudziau w ukadaniu budetu. Tym rodkiem bya
fikcya, jakoby apierwszy budetw Królestwa musia by
poczony z reform skarbowoci, z przeobraeniem do-

tychczasowych przestarzaych zasad opodatkowania: » pier-

wszy budet«, którego ustanowienie, na wniosek Rady
Stanu, Monarcha zastrzeg sobie w konstytucyi. Nowosil-

cow potrafi wynie t fikcy do wysokoci niewzruszal-

nego dogmatu, obali w r. 1817 gotowy projekt reformy

skarbowoci i przez cztery nastpne lata utrzyma zupeny

bezad w caej administracyi Skarbu, z biurokratycznym

budetem, który z rzeczywistoci nie mia nic wspólnego.

Oba projekty r. 1821 odpowiaday widokom Nowosilcowa;

datkowego. Widocznie chodzio tylko o zadouczynienie fikcyi, ja-

koby t. z. »pierwszy budet* b}I równoznacznikiem ustawy skarbo-

wej, obejmujcej reform systemu podatkowego, istotnym za celem

projektowanej ustawy byo rzekome »rozwinicie« i »wyjanienie«

artykuów konstytucyi o prawach budetowych reprezentacyi naro-

dowej, w rzeczywistoci za nic innego jak zupene uchylenie tych

praw.
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wedug" nich »tymczasowo" kilku ubiegych lat miaa
wreszcie otrzyma sankcy ustawodawcz.

Tymczasem Lubecki zosta ministren, a projekt Oko-

owa pozosta projektem. Nowy minister nie zna i nie

rozumia w samym pocztku zawiej, zabagnionej prawno-

politycznej strony budetu, wiadczy o tern dowodnie
jego korespopdencya z ministrem Sobolewskim przed ob-

j<5ciem urzdowania. W licie z 15 wrzenia 1821 pisze

Lub(*cl\i: ))/auj bardzo, e nie mam tutaj (w Wiedniu)

budetu w ministerstwie Przychodów i Skarbu wypraco-

cowanetro (tj. projektu Wcjcrleskiego). Tam powiadaj, /.e

numeryczno jest pomieszczona (art. 127 proj«'ktu Ust«v

wy Skarb)wej i doczony preliminarz budetu na rok

1822) — co za do tetro, co u mnie pod r(}k (pro

jekt Okoowa, jak wida dowodnie z dalszego cigu i, to

eby w intytulacyi nie dano mu nazwiska, e jest bu-

det, nigdy bym si nie domyli. Nie wiem nawet,
dlaczego Ustawa Skarbowa i budet ma by<5

8ynonima«o. Suszne zupenie, w caem znaczeniu sowa
naiwne ostatnie zdanie przytoczonego ustpu, ilustruje

jaskrawo zupen nieznajomo zawiej sytuacyi, wród
której nowy minister mia obj urzdowanie. Kilka osta-

tnich lat spdzi za trranic, wycznie zaprztnity uka-

dami o likwidacy prusk i austryack; widocznie nie mia
pojcia o fatalnem spltaniu apierwszeu^^o budetu* z za-

mierzon reform skarbowoci. Co prawda, mao kto wów-
czas rozumia dobrze t zawikan spraw; wida to jasno

z rozpraw sejmowych, gdy si upominano o prawa kon-

stytucyjne Sejmu do wspóudziau w ukadaniu budetu
a nikt nie umia postawi kweslyi na rzeczywistym, wa
ciwym trmncie*'. Niebawem, w kilka tygodni po pr/.y-

toczonym licie, Lubecki spt>strzeg si niezaw'i»dnie. •dia-

czetro Ustawa Skarbowa i budet ma bv synonim*,
/razu zaj si niijiri»rliw iej opracowanit»m lego Bsynoni-

mun; wkrólc» jednak zro/.umia. jakie niebezpieczejlwa

polityczmj natury tkwiy w misternem potfmalwaniu ych
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dwóch przedmiotów. Dokona dziea sanacyi bez reformy

skarbowej, bez t. zw. ^konstytucyjnego budetu«, z ule-

pszonym jedynie budetem biurokratycznym, jak wytwo-

rzya go utarta praktyka pierwszych lat Królestwa. Mona
o-o sdzi ostro za takie zaniedbanie obowizków konsty-

tucyjnego ministra; mona w dziewicioletniej dalszej

praktyce biurokratycznej widzie lekcewaenie konstytu-

cyjnych swobód; mona nie bra w rachub trudnoci

politycznych, które zwikszay si z kadym rokiem 22. Za

jedno w kadym razie naley mu si uznanie: e nie

chcia by wykonawc tego »systematu«, który zamierza

da sankcy ustawow utartej praktyce biurokratycznego

budetu. Lubecki nie ukrywa przed ))królem«, jaki cel

mu przywieca w uzdrowieniu finansów, po utrwaleniu

dokonanego dziea, cel, którym si nie chwali przed opo-

zycy w Sejmie: » konstytucyjna budowa skarbowoci Kró-

lestwa « — Vedifice constitutionnel de nos hases fiinancih-

res *'.

III.

Odezwa do Rad Wojewódzkich.

Lubecki przyjecha do Warszawy dla objcia urzdo-

wania z pocztkiem padziernika 1821, nie wczeniej

jak 5-go24 W par dni po jego przyjedzie, 10 padzier-

nika, ukaza si nowy akt polityczny, nie takiej doniosoci,

jak majowa odezwa Sobolewskiego, wany jednak i wiele

dajcy do mylenia, w zwizku z tamtym reskryptem.

Mostowski, minister Spraw Wewntrznych, ogosi pod t
dat odezw do Rad Wojewódzkich z odpowiedzi Mo-

narchy na adresy reprezentacyi omiu województw Kró-

lestwa*).

*) Du Chet, konsul austryacki w Warszawie, objania genez
tego aktu w raporcie do Metternicha z 4 listopada 1821 Nr. 389 (A.

W.). i'o sejmie r. 1820 Cesarz wystosowa do Namiestnika »pismo
gabinetowe* [ein Kabinesschreiben) wyraajce Narodowi {der Nation)
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Oto tre teg<i aktu, który mo/na uwaa za komen-

tarz do majoweg-o n^skryptu ministra Sekretarza Stanu**

Monarcia przyj.j askawie i ze wzruszeniem zapewnie-

nia wiernopoddaczych uczu. Intencye, które okaza przez

odnowienie Królestwa, nie miay innego celu, jak utwier-

dzi szczcie polskioi^n narodu przez dopuszczenie do

wspóudziau w losach Cesarstwa Rosyjskiego, przez p(>-

czenie z niem wcjzami braterstwa, a z zachowaniem do-

brodziejstw »nan)dowoi»ci«, w najstosowniejszej, jaka tylko

by moe, postaci. Najjaniejszy Pan »nie zapoznawa*
bynajmniej trudnoci tetro przedsicjwzicia a odstpihy od

nietT' z najwicjkszym alem, jeliby siej przekona o nie-

moliwoci wykonania swoich zamiarów lub o trrocem
z ich powodu niebezpieczestwie. Sami tylko Polacy mo-

gliby sta si sprawcami tej niemoliwoci albo tego nie-

bezpieczestwa. Cesarz »daleki jest od mniemania*, i s
tacy Polacy, którzy by swoich wspóobywateli chcieli na-

razi na zniszczenie ich najdroszych nadziei przez nie-

rozsjjdne wichrzenia i karygodne zabiegi. To samo jednak
mogoby sta si takf wskutek nierozwanego a niewól-

niczeLTO nalad«»warna burzycieli i nieprzyjació spokoju

publicznei^o w innych pastwach «'Uropejskich. prz«"Z roz-

Hzerzanie czczyrli i szkodliwych toorvi itd itd CiHyIiy Nt(i-

nie^adowuliMiic monarnce. I*isnio to byo odcsytane Sonatoroin i po-

som, liadom WojowoilEkiin tuA zakoniunikouuno |e vefiraHlich uud
nur im mUndtichen Weffe WMkutok to^o piAiiui WHX)*(tkio Uaiiy Wo-
jewódzkie \\yil;|pily z adre.HUini do .Mi" »•• *«\\ lUecs ja.nna: Sejm
przrMtal JU obradowur, nie mu^l \vi«'c ^ .iiiowiska woboc fnun-

cyacM Monarchy. zaMt^^pity gu gattMn Htale rt*pri*xontacyo wsiyiitkici

wojrwódzlw. Adn-Ry Kad WojrwiMizkioh mo^Iy doj4ó Aloknandra

dopiero po powrocio x Lubiany. Ij. najwcioMnoj w r- •^"
•. lub

w lipcu 1821. ()ilpuNviody.i na to adresy byl r«»«krypl '»
^ Se-

kretarza Stanu 1 12 nierpnia IHSI. który mininter Spraw \N>wn^
trsnych pmlal do wiadonioAoi Had Wojewóiiikich w odrswie t 10

pu^.dziornika. Co do adri»s«Uv, na któn* ów rr^K ' y odpowiiHiii.

du Chot twiordsi. ie nioktóro •inianowioio \% /twa kali-^kic^

i augustowskU^go) byty zredagowane im einem nemtuh ktiknen SttU.
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narcha spostrzeg jakiekolwiek niepokojce pod tym wzgl-

dem objawy, pospieszy z zarzdzeniem jak najostrzejszych

rodków do ich skutecznego stumienia.

Takie grone Quos ego spado w cztery miesice po

surowym reskrypcie z 25 maja, w którym zapowiedziano

zniweczenie bytu politycznego Królestwa, jeli kraj sam,

wasTlemi siami, nie dwignie si z ruiny finansów.

Nowy minister Skarbu nie móg spotka si przy ob-

jciu urzdowania ze skuteczniejszym bodcem, eby dla

ocalenia bytu politycznego sprosta trudnym zadaniom

swojego stanowiska. Wierzy i nie przestawa wierzy, e
»Aleksander chce swe dzieo utrzyma« ^Sj nikt za moe
tak jasno nie zdawa sobie sprawy z rzeczywistych tru-

dnoci, wobec których te dobre ))chci« mogy spezn
na niczem. Tem pilniej byo ministrowi Finansów odwo-

a si do uczu obywatelskich, zagrza kraj do poparcia

sanacyi finansów, która miaa wytrci bro z rki nie-

przyjació.

Pod wraeniem odezwy ministra Spraw Wewntrznych
powsta pomys drugiej odezwy, któr Lubecki 17 padzier-

nika 1821 wystosowa do Rad Wojewódzkich. Chodzio

o to, eby cign gotówk do pustych kas rzdowych
dla opacenia zalegych rat wojskowego budetu. To bya
najpilniejsza potrzeba: otoczenie Wielkiego Ksicia utrzy-

mywao biizk styczno z Petersburgiem, a znaczne zale-

goci wojskowego budetu stanowiy w opinii wpeters-

burskich salonów« wymowny argument, e Królestwo

nie moe utrzyma si wasnemi siami, jeli mu braknie

rodków na opacenie potrzeb narodowej armii. Do tego

celu miaa wic przedewszystkiem suy antycypacya po-

datków przyszego roku: nic innego jak krótkoterminowa

poyczka z kieszeni obywateli, ze zwrotem w styczniu

i w marcu 1822, tj. w normalnym terminie przyszych rat

podatkowycl). Wiksze jednak znaczenie móg mie mo-

ralny efekt tego apelu do uczu patryotycznych, ze wzgldu
na motywa, wyraone w odezwie. Nowy minister chcia
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pr/yi^otowa opini, wpoi w ni przewiadczenie o ko-

ni»'cznoci oliar dla ratowania zai^roone^o bytu polity-

czneico: 8t(;pi dranico ostrze przyszych zarzdze, nie-

[)opularnych rodków, których spr^ystem zastosowaniem

spodziewa si pod'/AvijL^n finanse. I*roklamacy t po-

przedzia odezwa Namiestnika: kraj musi dowie swemu
»Urólowi i ojcu«, e moe utrzyma si wasnymi rod-

kami. Po odwoszeniu obu tych aktów, Komisya wojewódzka
warH/awska wystosowaa ze swojej strony równie wymo-
wn proklamacy do »szlachty i mieszkaców wojewódz-

twa mazt)wieckiey:o«, z cor.cem zawezwaniem do wno-

szenia aiitycypacyi. Najsilniejszy to apel do uczu patryo-

tycznych. Kiedy tylko chod/.io o dobro kraju, nitrdy nie

potrzebowa Polak ani zach(;ty ani rozwlekych objanie.

Dzi, L^dy przeszlimy szko tylu nieszcz, cdy dowiad-
czenie tyle nas nauczyo, gdy ponielimy tyle ofiar dla

(l(»br.'i kraju i dla drotriego nam bytu narodowego, po-

kaniy Rzdowi, który do nas odzywa si z zaufaniem,

[)okamy innym narodom, e I*olacy nie dadz si adne-
mu z nich prz'ciirn(*, skoro potrzeba skada ofiary na

otarzu ojczy/.fiy •'.

Korespondencya Lubeckiecro z ministrem Sekretarzem

Stanu odsania nam bezporednie nastpstwa polityczne

ty<'h proklamacyi. Minister odczyta Cesarzowi odezw
Lubeckiego, Monarcha ©znalaz j bardzo dobrze*. Byo
to na tygodniowej audyencyi Sobolewskiego 30 padzier-

nika. Nazajutrz Sekretarz Stanu doniós Lubeckiemu. oPo-

ch wali Cesarz wszystkie Ksicia kroki i zamiary w celu

dwignicia Skarbu, w których zawsze wielkie pokada
fiadzieje. Wzgldem antycypaoyi, to tylko zastrzeg, aby

me bya przymuszon, o czem go zapewniem* '"*.

Po dwiich )ednak tygodniach zas/ed pewien zwrot

w zapatrywaniu Monarchy. nPrzyjemn bya Cesanowi
wiadomo o pomylnym skutku, jaki obiecuje anlycypa-

cya« — donosi Sobolewski o audyencyi 13 listopada -

>>Zapewni mnie przyten», i adnego przeciw lemu ród-

>inolk». t. II 28
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owi nie odebra przeoenia od W. Ksicia, którego ko-

respondencya bynajmniej si nie ciga do rzeczy admi-

nistracyjnych. Nadmieni mi tylko Cesarz, i gdyby by
jeszcze czas ku temu, yczyby mie zmienionymi niektóre

wyrazy Ksicia do Rad wojewódzkich, mianowicie za te,

które zawieraj niejakie zagroenie konsekwencyami, wy-

nikn mogcemi z odmówienia danej antycypacyi; do-

da jednak, e nie ma nic przeciw samej rzeczy, a lubo

ju podobno wystawiono Cesarzowi skwapliwo obywa-

teli kaliskich, nalecych do opozycyi, w uiszczeniu tej

opaty, jako ukrywajc niebezpieczne dla Rzdu zamiary,

owiadczy mi Cesarz, i mio mu bdzie widzie obawy

te zawiedzionemi«. Przy tej sposobnoci Monarcha poleci

Sobolewskiemu »uprzedzi Namiestnika, i yczyby, aby

wszelkie majce w^yj na widok publiczny odezwy wadz
naczelnych byy na Rad wnoszone... « 2^.

W dalszej korespondencyi Lubecki stara si krok swój

umotywowa; zna, e mimo delikatnej przygany widzia

w niej wyraz monarszego wniezadowoleniacc Ostatni raz

ten przedmiot wspomniany w licie Sobolewskiego z 12

grudnia: »Przedstawiem równie Cesarzowi to, co Ksi
mi pisze o niektórych wyrazach odezwy swej do Rad Wo-
jewódzkich wzgldem antycypacyi, o których Cesarz mi

wspomnia, iby moe mogy byy by opuszczone. Tu-
maczenie si Ksicia z tej okazyi przyj Cesarz jak naj-

lepiej i kaza Ksicia zapewni, i najmniejszej nigdy nie

mia myli czyni Ksiciu by te najlejszej z tego powodu
wymówki((.

Tak skoczy si ten epizod. Aleksander nie móg
ostrzej przygani Lubeckiemu odezwy, któr sam najzu-

peniej pochwali, gdy po raz pierwszy bya mu odczy-

tana — bez adnych komentarzy.

Listy, w których Lubecki krok swój usprawiedliwia,

wyjaniaj ciekaw history aktu przed jego ojioszeniem.

Nowy minister zamierza zrazu nakoni Namiestnika

do wydania odezwy w sprawie antycypacyi. Sam jednak
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zredatrowa projekt odezwy do Rad Wojewódzkich i wniós
^o na pirrwHzern posiedzeniu Rady Adminintracyjnej, na

którem by obecny, 16 padziernika 1821. Tarn te przed-

stawi swoje expo84 finansowe, owoc pierwszego rozpa-

trzenia siQ w stanie finansów, w cigru kilku, co najwi-

cej dziesiciu dni po objciu urzdowania. Obraz ten ró-

ni si najjaskrawiej od »odkryda Nowosilcowa, który

przed trzema miesicami przedstawi Cesarzowi stan Skarbu

w najkorzystniejszem wietle. Wyja.nienie rzeczywistego

pooenia finansów uzasadniao potrzeb apelu do spoe-

czestwa, aiitycy[)acyi pr/.ys/.nrorznych podatków; bez

tpo osuba staniew. w ka.sacb pustki, od zalega od

trzech kwartaów, dopozyta naruszone itd. itd. Nowosil-

cowa nie byo na posiedzeniu; wyjecha by do Sonima.

W jego nieobecnoci Rada zdecydowaa, e Namiestnik

ma wystosowa odezw nnie do Rad Wojewódzkich, ale

ogóln do obywatelia, Lubecki za do Rad Wojewódzkich,

jak przed tyu^odniem uczyni to Mostowski.

By to kompromis — po oywionej dyskusyi nad osno-

w odezwy.

)Na tej samej sesyi powiedziaem — pisze Lubecki do

Sobolewskiego — e nie mogem i nie powinienem by
proponowa odezwy odomnie, bo w kadym rzdnym rz-

dzie wadzo wykonawcze upowanione s tylko do odezw
z wypenienia prawa, dekretów lub postanowie Rzdu
wypywajcych; odezwa za przezemnie proponowana,

wychodzc z tych granic, nie moe pochodzi jak od sa-

mego X. Namiestnika". Po tej susznej zupenie uwadze
rozpocza si dyskusya, w której usiowano do tego sto-

pnia zmieni i osabi osnow odezwy, i w tak zmienio-

nej postaci nie odpowiadaaby zupenie* celowi. Propono-

wano take odwoa si do króla, jak postpi z wnio-

skiem Lubeckiego. »Ja w ten czas — sowa Lubeckiego —
zrobiem uwag, i nim raport do Petersburga dojdzie,

tam rozebranym zostanie i zdecydowany nim tutaj nadej-

dzie i std do województw pr/esany, ju Skarb niedosta-
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tku dozna a moe i suba stanie. Nakoniec, dajmy na

moment, e odezwa do Rad Wojewódzkich i do obywa-

teli nie przyniesie skutku, lepiej niech proponujcy bdzie

skompromitowany ni król. Nasze uchybienia król spro-

stuje, ale jego przemówienie lub aprobata gdyby bez sku-

tku zostay, toby i Rzd i naród wiele na tern straciy...

«

Wreszcie owiadczy, e sam wyda odezw, któr

proponowa i wemie za ni odpowiedzialno; prze-

ciw temu nie byo widocznie opozycyi na Radzie Admi-

nistracyjnej. Blada odezwa Namiestnika ukazaa si z dat
tego posiedzenia, z odwoaniem si do odezwy ministra

Skarbu, któr naprzód zapowiadaa. Lubecki za przerobi

projekt odezwy, przeznaczonej dla Namiestnika, doda na

samym pocztku dwa ustpy, zmieni gdzieniegdzie styli-

zacy i przesa akt Komisyom Wojewódzkim z dat na-

stpnego dnia, 17 padziernika^^.

Zdawa sobie widocznie spraw z odpowiedzialnoci,

jak tym miaym krokiem na siebie przyj. wNieukon-

tentowaniea Cesarza nie byo te podobno wcale niespo-

dziank. Bronic si pisa do Sobolewskiego: wPrawda, e
jako Polak jestem wasnej sprawy sdzi«; jest to jakby

aluzya, e kto inny, nie Polak, musia chyba przedsta-

wi rzecz Cesarzowi w niekorzystnem wietle. Zarzut,

jakoby jego odezwa bya krokiem niepolitycznym, odpiera

porównaniem jej treci z reskryptem Sobolewskiego. Tam-

ten akt wywar w kraju przygnbiajce wraenie; mó-

wiono, e ))naród bdzie karany za wystpek urzdni-

ków« — ))wszystkim opady rce« — »bo to jest plan«,

plan zniweczenia bytu politycznego Królestwa, stan finan-

sów za suy tylko za pretekst do wykonania zamierzo-

nego planu. Jego odezwa natomiast sprawi przeciwny

skutek, nietylko zasili puste kasy rzdowe, ale zarazem

cay kraj uspokoi; wszyscy nabior przekonania, e ))tam

niema planu zguby, gdzie si bior rodki ratunku... kto

ratuje, nie szuka zguby« ^i.

»Nieukontentowanie« Cesarza byo sabym odgosem
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ro/LToryc/cnia, jakiem uciuaa Rady Adminislracyjnej z 16

pa/d/icrnika pr/eja NowoHilcowa po jetco powrocif z Li-

twy. Senator otrzyma by jeszcze w maju pozwolenie na

wyjazd do swych litewskich dóbr donacyjnych, podczas

przejazdu Cesarza przez Warszaw-. Nie móg jednak od-

jecha; w czerwcu i w lipcu zaprztnity by tak ywo-
tn dla siebie kwesty, jak sanacya (inansów i niespo*

dziane wodkryciea o ici pomylnym stanie. Tymczasem
dowiedzia si o nominacyi Lubeckieg(». 1'ozosta zatem

jeszcze w Warszawie, nie korzysta z urlopu przez cae
lato i dopiero po przyjedzie Lubeckiego zdecydowa si
wyjecha na 2 do H tytrodni. Ce« aprha Varriv^€ du

Prittce Lubcck w je me suin dicide d partir; U m^a-

vaU asHur^. iCil Itti falUiit nu moina uhize joiirs oh trois

aemaines pour se pdnetrer de out ce qiti re^jarde son ad-

mifiishaiotL aiant de commencer d oprer^^. Gdy Nowo-
silcow powróci ze Soniina pod koniec padziernika, roze-

sanie odezwy do Rad Wojewódzkich byo ju faktem do-

konanym. Natychmiast wysa raport (z 3 listopada), który

sprawi wiadomy zwrot w npjnii Cesarza. Nowosilcow

nie atakowa same«>:o pomysu antycypacyi, la fnetntre me-

nie. Moe wyobraa sobie, e odezwa nie odniesie a-
dneiro skutku i to wanie Lubeckie^-o omieszy; Tparp^-

rience, je ie repet, proiivern son dryre dutilite...

Z.i to nie szczdzi krytyki politycznemu znaczeniu

tego kroku, a mianowicie odezwie Lubeckiego. Zastrze-

gajc si, e nic nie ma przeciw »antycypacyio, dodaje

w dalszym cigu raportu: sMais je suis facht^ de ne pas

pouYoir en dire autant du modo (iu'on a choisi pour la

mettre en execution. Cest co mod principalement qui

ma paru vitieu.\ sous les deux rapporls suiYants Da-

bord sous celui (|ue Tadresse du Minislre des Finances

aux habitants du Royaume par la voie des Conseils l*a-

latinaux n'est autre chose c|u'un di^Ycloppemenl «)Ulrd

des exprossion8 c(ui se trouvent dans les Communications

du 2b mai de Pannice couranle (|ue Ie Ministre SecrtUaire
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d'Etat a faites en Votre nom, Sire, au Prince Lieutenant;

developpement dans lequel on trouve les menaces les plus

allarmantes dans le cas que Targent qu'on demande, ne

rentrerait point; et secondement, qu'on a rendu cette adres-

se publique, en la faisant insórer dans les gazettes, tan-

dis que les Communications ci-dessus mentionnees et sur

lesquelles cette adresse est basee, n'ont ete faites qu'aux

personnes qu'elles pouvaient regarder. Un langage qu'un

pere de familie tient a ses enfants dans la maison, n'est

pas toujours celui qu'il voudrait leur tenir en publica.

Tak zacza si kampania Nowosilcowa przeciw Lu-

beckiemu. Ciekawa taktyka Senatora. Liczy si z zaufa-

niem Monarchy do czowieka, którego Aleksander powo-

a do sanacyi finansów, zrujnowanych przez komisarza

J. C. Moci. Chwali nawet intencye i gorliwo ministra

w sprawie antycypacyi. Tem zjadliwsza jest w rzeczy sa-

mej ta denuncyacya, która te nie chybia celu. O Kalisza-

nach pisze Nowosilcow w dalszym cigu tego raportu:

Le Gonseil Palatinal de Kalisch, au plus grand etonne-

ment de tout le monde, a heaucoup '}meux repondu qu'on

ne pouvait pas y atendre. Le President de la Gommis-

Sion Palatinale, M. Badoschewski, ecrit au P-ce Lieute-

nant que les liberaux les plus connus de ce Palatinat se

sont donn le mot pour etre les premiers d venir au de-

van des besoins du Gouvernement. L'on croit generale-

ment que dest pour avoir plus de droit de sonder ses me-

sures et de scruter sa conduie dans Vemploi des deniers

publics, puisue le bon etat des finances du pays doit

constituer^ suiuant cette adresse, le gage de son existenGe

politiue... W kocu Nowosilcow radzi, eby Cesarz po-

leci ministrowi S. S. wystosowa reskrypt do Namiestni-

ka z objawieniem Najwyszej woli, u^aucun appel^ au-

cune adresse aux habitants ne pul paraitre de la part de

quelque Ministre, sans etre prSalablement soumis a la dis-

cussion du Gonseil Administratif^ sans que la rMaction

n'en fut arret4e d^finitiyement par la pluralitó des mem^
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hres qui le compoftent . Lu orcire de 6'. M. I. et It dound

h cel ('(jard p(ir le Minisre SecrHaire (fEUU a u Pce
Lieuteudnl, dantt rcltc lirconManiP. aurail le (Umhle audti-

tage de prescrire pour des pdreils can iine regle aux Mi-

nislres, et celni de faire comuiUre iudirecteineui (et saus

loucher d ce qni a 416 dejd faitj que len menacen dont on

t^est serui enuers les habilunla, non pas tir4 leur scntrce

des v6ritahles intenlions de V. M. I {ad a ta, jak wiadomo,

odniosa .skut(*k. Senatorowi chodzio widocznie nie o to,

co jako cel takiego reskryptu wystawia, nie tak atwo bo-

wiem moga si nadarzy okoliczno, w którejby taki roz-

kaz mia praktyczne zastosowanie. On mia na celu

efekt takiei^^o rozporzdzenia, natrancj miaetro kroku mi-

nistra, osabienie jetro pozycyi w Kadzie Administracyjnej,

wobec kolej^ów, dla których kompasem w postpowaniu

bya aaskaa lub »nieaska« Monarchy. Nowosilcow liczy

8i(} z siln pozycy Lubeckiego i przypuszcza, e nic wi-
cej nad taki reskrypt (sans loucher d ce qui a 6te fait)

nie wykoata. i*owolno Rady wobec nowego koleiiri bya
mu nie na rk; tem bardziej zaleao mu na pokazaniu,

e Kada pospieszya si nieostronie na posiedzeniu 16 pa-

dziernika, nie czekajc na jego powrót do Warszawy.

Z raportu Nowosilcowa wida zreszt, e na tem posie-

dztMiiu przeciw »antycypacyia owiadczali si dwaj mini-

strowie Mostowski i Hadeni. Le premier a presente une

opinion spar6e et a dcmande qiCelle fut joinle au Jour-

nal de la st^ance; le aecond a exige quon y ins^rdl quil

ne consentait a la inesure propos^e (iu'aulaut que le Gou-

vernetnent sahstiendrail de I'emploi de ceite coutraiute

pour ohtenir des Uahilauls ee tpiil leur deman^lait comme
dceant rtr^ pay6 de lwu gre. Zbyteczne zastrzeenie, po-

niewa i Lubecki ani nie projektowa ani w praktyk nie

wprowadzi adnego przymusu w sprawie «>antyoypacyi«.

Chyba lu mowa o presyi m)ralnej; bez mej Lubeoki, jak

to sam akcentowa, nie spodziewa si po odezwie adne-
go skutku.
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W kilka dni po powrocie Nowosilcowa, Lubecki do-

niós Sobolewskiemu o pierwszych starciach z cesarskim

komisarzem, nim dosza go wiadomo o monarszem )>nie-

ukontentowaniu« z odezwy do Rad Wojewódzkich.. »0j

mam przeprawy! Niedosy jest mie racy, niedosy jest

chcie dobrze dla suby, tizeba ustawnie mie na wzgl-

dzie mio wasn drugich. Przyznam si, e nie wiedzia-

em o tem, co Nowosilcow pisa w Julii do Najjaniejsze-

go Pana, e pogoska, jako bdzie niedostatek w Skarbie,

e std suba stanie, jest nieuzasadnion i tylko przez

le mylcych rozsiewan; e nawet doniós, i sam wej-

rza w stan Skarbu i przekona si, e i wydatki wszel-

kie okryte zostan i superat Skarb mie bdzie; bo gdy-

bym w czasie mojego raportu w oktobrze pisanego móg
o tem wiedzie, napisabym najprzód dowodnie o zaszej

w doniesieniu pomyce i przekonany jestem, i sam No-

wosilcow, co chce dobrze, przyznaby si, e j zrobi...

Dotychczasowe moje zatrudnienia byy zawsze rodzaju ta-

kich, e objekta pracy powierzane nie sigay ogóów, do

których wieleby osób nalee mogo, albo tak zawie, e
w nich nikt nie móg ani umia rezonowa, a std nie

znaem opozycyi i moj prac bez wielkich ubocznych

przeszkód naprzód posuwajc, koniec jej przybha. Teraz

inny dla mnie wiat: niedo poruszon rzecz obrabia,

ze oddala i rodki zaradcze obmyla, ale i mioci wa-
sne menaowa. A czy mona to ostatnie czyni bez u-

szkodzenia charakterowi, przywykemu otwarcie dziaa
i mówi? Czy mona bdzie, przywykszy do menaowa-
nia, chcie, aby wierzono doniesieniom, w których nie ju
prawda ale polityka albo dyplomatyka gówn jest sta-

rannoci« ^^

Z takim zasobem naiwnoci przystpi nowy minister

do sanacyi finansów, z przewiadczeniem, e Nowosilcow
»chce dobrze« i e tylko popeni prost pomyk, zape-

wniajc Cesarza o kwitncym ich stanie. wMonarcha wie,

e Nowosilcow nie jest finansist« — i to wyrywa mu
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sic; z pod picjra. Napró/.no jednak stara siej »mena7.()\va

mio'; vvasn«i« Pcnornocnej^tj Delegata J. C. Mohci. Kon-

sul pruski od razu otrarn sytuacycj. V'i dni przed przy-

toczonym listem Lubc»c;ki«'cro, 5 listopada 1821, raportowa

dienarifrifj pruskicMiui ministrowi: Der fieue Finanz^nini-

ster den Kotu(jreichs Folen, Fiirs Luberki, hal schon mrh

rere schr lirfige Scenen mit Ifrrrn NonossiHzitf y*'habt;

der Fiirst Lubecki beslreUct ndmlirfi dem Ictzrren die Be-

fiifjnis sirh iu alle hiesige AdmifustraiotwAnyrlegefihpi-

ten zu miseken 'V

O to chodzio. Do togo stopnia nie mój^ nowy mini-

ster posun; omenaAowania mioci wasnej« Nowosilcowa,

by odda; mu na pastwcj linanse kraju, jak to byo za \\'-

gleskie^o. Przekona siej niebawem, e i na stanowisku

ministra Skarbu, w ówczesnem pooeniu Królestwa, »[i\ó-

\\\\'i\ starannoci" musiaa by »polityka albo dyploma-

tyka". Postrada wkrótce naiwne przewiadczenie, e »No-

wosilcDW chce dobrze, przesta lto »mena'A«wa«. z nim

nie ©politykowa". Za to na kadym kroku, w czynno-

ciach ministra Skarbu i czonka Rady Administrac»yjnej,

liczy sitj z polityczn stron kadej kwcstyi, bo zawsze

spotka si<3 z kontrmin komisarza J. C. Moci. Na pierw-

8zem posiedzeniu Rady Administracyjnej, na którem prze-

forsowa oantycypacyc}", podj siej wypracowa nowy pro-

jekt nbudetu konstyturyjnei^oo i Statutu Organicznego

o skarbowoci •*. Odkd jrdnak rozpozna ptdilyczn stro-

nt} budetu i skarbowych urzdze, wola jedno i drugie

odoy na lepsze czasy, których sitj nie doczeka.

1\.

Cyfry i szczegóy.

LubH ki inói^ si<i waha, co byo najpilniejsz potrze-

b : wypata zalegoci wojskowego budetu, o co nagli.
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i susznie, W. Ks. Konstanty, czy te zwrot naruszonych

depozytów.

Historya naruszenia i wyczerpania depozytów za W-
gleskiego przedstawi si do jasno, jeeli rozpatrzymy

dokadnie cyfry pomieszczone na XIII tablicy Blocha (Fi-

nanse Król. Pol.). Naley jednak zwróci uwag na obja-

nienie (tame str. 35): wPrzestrzedz tylko winnimy, e
do roku 1821 nie brano w rachunek funduszów depo-

zytowych«; rzeczywicie rubryka funduszów depozytowych

na tabl. XIII do roku 1821 zupenie pusta, wypenia si
cyframi dopiero od roku 1822, tj. od objcia urzdowania
przez Lubeckiego. Wida, e autor w zamkniciach ka-

sowych Komisyi Skarbu, z których uoy to zestawienie

tabelaryczne, co do lat 1815— 1821 nie znalaz materyau

do wypenienia tej rubryki. Jak prowadzony by rachu-

nek depozytów za Matuszewica, nie wiemy; widocznie je-

dnak nie mieszano depozytów z pozostaoci kasow,
skoro cyfra pozostaoci okresu rachunkowego zgadza si

z rónic midzy ogóln cyfr wpywów a ogóln cyfr

wydatków. Zupenie inaczej przedstawia si rzecz od chwili

objcia urzdowania przez Wgleskiego. Oka to na-

stpujce obliczenia, zestawione na podstawie XII i XIII

tablicy w publikacyi Blocha:

Zapasy kasowe wynosiy
z pocztkiem r. 1818 . 12,039.000 zp.

Wydatki r. 1818 na rachu-

nek r. 1818 i poprzednich: 63,353.887 zp.

Wpywy r. 1818 (to samo) 56,132.201 »

Wydano wic ponad ogól-

n sum wpywów roku

1818 7,222.000 »*)

przez co zapasy kasowe

uszczupliy si do rzeczy-

wistej sumy 4,817.000 zp.

*) Trzy odejmowaniu zaokrglono cyfry w tysiczkach dla zgo-

dnoci z innemi cyframi tej rubryki.
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/ }'rzL-nio»ionia 4,817.000 zp.

e za (Bloch, labl. XIII)

do kas wpyiit^o w ci-

u;\i r. 1818, zarówno ty-

tuem dochodów wkarbo-

wych jak i tytuem de-

pozytów, cznie . . . 60,121.000 zp
a rzeczywiste dochody skar-

bowe przyniosy :'>(>, K i l\ <»()() o

przeto tytuem depozytów

wpyn(;o do kas rzi^do-

wych w r. 1818 . . . 3,989.000 •

co i^cznie ze sumjj rzeczy-

wistych zapasów kaso-

wych daje of^óln sumcj 8,806.000 zp
tj. wa n ie tak sum, któr Bloch w ostatniej rubry

ce tabl. XIII wykazuje na podstawie zestawie rachunko

wych Komisyi Skarbu z czasów urzdowania Wtrleskie
go jako pozostao kasow na kocu r. 1818. Ka
cliunek ten dowodzi niewtpliwie, e administracya skar

bowa za ministc^rstwa WTleskiego pomieszaa rachunek

depozyt(')W z rachunkiem rzeczywistet^o obrotu kasowego

i tym sposobem wykazywaa na kocu kadego roku po-

zostaoci, gdy zapasy zaoszczdzone przez Matuszewica

dawno ju byy zuyte. Stwierdza to najzupeniej podo-

bny rachunek w obrbie dwóch lat nastpnych urzdo-

wania Wgleskiego.
Z pocztkiem r. ISll wy-

nosi rzeczywisty zapas

kasowy, tj. pozostaa re-

szta oszczdnoci Matu-

szewica 4,817.000 zp.

Ogólna za suma depozy-

tów (ob. wyej) . . . 8,989.000 •

razem wic znajdowao si
w kasach rzdowych (j. w.) 8«B0S.00O zp.
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Z przeniesienia . . . 8,806.000 zp,

w r. 1819 wpyno do kas

rzdowyci zarówno z ty-

tuu dochodów skarbo-

wyci jak i z tytuu no-

wych depozytów . . . 57,541.000 zp.

wycznie za z tytuu do-

chodów skarbowych . . 54.753.148 »

przybyo zatem depozytów

w cigu roku 1819 . . 2,787.852 »

co razem stanowi . . . 11,593.852 zp.

e za w cigu roku 1819

wydano na rachunek su-

by tego roku oraz lat

poprzednich 63,929.685 »

wpyno za rzeczywicie 54,753.148 »

wydano wic ponad sum
dochodów 9,176.537 »

pozostao zatem z sum na-

gromadzonych w kasach 2,417.315 zp.

t. j. wanie tyle, ile okrgo (bez setek) podaje Bloch w o-

statniej rubryce tabl. Xni (2,417.000), na podstawie zesta-

wie rachunkowych Komisyi Skarbu z czasów minister-

stwa Wgleskiego, jako pozostao kasow na kocu
r. 1819. Innemi sowy, w cigu r. 1819 zuyto nietylko

reszt oszczdnoci z czasów ministerstwa Matuszewica

i ca sum depozytów z lat poprzednich, ale i z depozy-

tów, które wpyny w cigu tego samego roku naruszono

ju kwot 370.537 zp. Ju zatem w kocu r. 1819 tak

rozpaczliwy by stan finansów, e jedynie znaczny napyw
depozytów, których karygodne naruszanie stao si regu,
mogo zapobiec »ustaniu suby«. Ta katastrofa, w takim

stanie rzeczy nieunikniona, zmusia wreszcie administra-

cy skarbow w r. 1821 do odsonicia ukrywanej tak

dugo prawdy. Wobec tego ju w r. 1820 starano si ile

monoci oszczdza; nadwyka rzeczywistych wydatków
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ponad o<^i')\\]!\ HiiriH; wpywów wyniosa ju tylko 2,<K)7.439

(pr/cszo 7 milionów nini«*j ni w roku popr/udnim). Z ko-
cem roku 1820 pozostao zatem z depozytów dawniej-

szych niespena pó miliona ^410.124 zp), e za.4 tytuem

nowych depozytów Hcit^nicjto do kas rzdowych przeszo

pótrzecia miliona, wi<jc rachunkowo Wcji^loskiei^o wy-

kazaa z kocom przedostatniet^o roku jetro urzdowania
2,972,000 zp. tych tfui generUi »pozosta()4ci«, tyle bowiem
wynosiy naówczas nienaruszone jeszcze depozyty. W mia-

r(^» ich wyczerpywania si(j, minister musia powstrzyma
wypaty na poczet budetu wojskowei^o. Wobec togo ju
w lutym roku 1821 zaalarmowano Cesarza, Nowosilcow

za przedstawi mu konieczno wsparcia Skarbu Króle-

stwa zasikiem 2 milionów rubli ze Skarbu rosyjskiego.

Jeeli komu z&A, to jemu niezawodnie, Nowosilcowowi,

musia by dobrze znany od dawna istotny stan rzeczy.

W r. 1829, gdy Nowosilcow wystpi wobec Cesarza Mi-

koaja z nowymi a szczej^ólnie zjadliwymi zarzutami prze-

ciw administracyi skarbowej Lubeckiepro, da tem Lube-

ckiemu sposobno do odparcia zarzutów w memoryale,

w którym czytamy: sana uller ph(s loin, on u\t qna je-

ter, (i cel yurd, %in simple coup docil sur les comptcs de

I'a fi 1821^ ^poqu€ d l(tquellr M. le Coinminsaire Imjirrial

donnait encore rimpnlsion ci hut la tnachine finauci^-

re...^*^ O tym wpywie* i »najwyszym nadzorze« No-

wosilcowa nad ca administracy skarbow za czasów

ministerstwa Wtjgleskie^o, czfjste wzmianki, jako o no-

torycznej rzeczy, w listach Lubeckiego do nunistrów S. S.,

które byy przeznaczono do odczytania Cesarzowi. Nie

darmo w dziesitjc lat potem pisa na emitrracyi Kard IIolT-

ma?»n, do roku IS.HO radca Trokuratoryi JtMieralnej Króle-

stwa'^: J)rs qur J.uhrrki parrini ii lui souslraire ht bran-

che 1(1 plus imporUnde de l\idmiustndioti, fiotamment

cellc d(\s finitnces, Norossilioff, aoii /wr veityeiiitce soit par
h drsir dr sv mnidrn utde, te jta (tvec tonie la fureur
<! mfchanccle tftir Ir ttysthne d'hiilruilioH publiqMr,..
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Jako przyczynek do objanienia caej gospodarki finan-

sowej \Vi>:leskiego, w porównaniu z administracy Skar-

bu za ministerstwa Matuszewica, posuy tabelka, uoona
na podstawie cyfr, które podane s w publikacyi Blocha

(Finanse Król. Pol., tabl. XII i XIII) a zaczerpnite, jak

wiadomo, z urzdowych sprawozda Komisyi Skarbu.

1

Rok Obrót
Suba roku Suba lat

biecego ubiegych
Oszcz-
dno Niedobór

1815/6 wpyno
wydano

25,245.280

23,728.280

—
1,517.000

1,653.573

825.593

29.879

14,081.287

wydano
wpyno

— 14,149.486

12,495.913

1816 wpyno
wydano

24,479.714

16,908.441

—
7,571.273

wydano
wpyno —

9.274.183

8,448.590

1817 wydano
wpyno

46,301.070

46,271.191 —

4,564.637
wpyno
wydano —

6.887.074

2,322.437

1818 wydano
wpyno

61,249.974
47.168.687

—

6,859.601
wpyno
wydano —

8,963.514

2,103.913

1819 wydano
wpyno

59,675.859

47,784.628 —

2,714.694

11,891.231

wpyno
wydano —

6,968.520

4,253.826 —

1820 wydano
wpyno

58,150.586

53,188.262 —

2,954.885

4,962.324

wpyno
wydano

— 5,012.037

2,057.152 —
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Sumujc niedobory lat 1817—1820 (w zakresie suby
roku biecetro), otrzymamy po koniec roku 182U ogóln
8umQ 30,()64.721 z|)., kt^^ra wzrosa jeszcze znacznie do

padziernika 1821, tj. do chwili objcia ministerstwa przez

LubeckiepTo. Niedobór ten pokrywano: 1) rzeczywiatemi

oszczdnociami z czasów ministerstwa Matuszewica, k*

po jeLCo ust.jpieniu, w kocu r. 1817, wynosiy B.i^OtJUU

zp.; 2) rzekomemi »oszcz(}dnociami« lat 1817— 1820

w zakresie >su'>J)y lat ubirL^ych*, których suma ogólna

dosza do 17 milionów (17,01)3.817 zp.), co niczem innem

nie byo, jak ukrytij a niedozwolon poyczk, poniewa
cigano zalege naleytoci z ubiegych lat a uywano
ich na »8ubQ biececro roku« zamiast na opacenie za-

legoci dawniejszych budetów, przez co rós nii^ustannie

dug krajowy; 3) systematycznem naruszaniem obcych de-

pozytów a do zupenego ich wyczerpania. Tych za de-

pozytów naruszono do koca roku 1820 okoo 3,370.000

zip. (ob. wyej str. 444); w citru r. 1821 do koca pa-

dziernika zuyto reszt depozytów, które znajdoway si

w kasarli w kocu r. 1820 tj. okoo pótrzocia miliona zp.

oprócz niewiadomej sumy depozytów, zoonyci po 1 sty-

cznia 1821. W ogólnoci zatem rachunek ten zupenie

zgadza h\^^ i tumaczy jasno, w jaki sposób »suba sza«

za mini.sterstwa \\'«,'LrIeskieLro, mimo staego, znacznego

niedoboru a boz jakichkolwck normalnych, dozwolonych

w adininistracyi skarbowej poyczek.

Dla dokadnoci doda naley, e w czasie jego ur/.<j-

dowania narosy nastpujce zalegoci do cignicia, we-

duLT wykazów z ostatniego grudnia 1820: za r. 1817 /p.

2,2r>7.r)34, za rok 1H18 zp. 2,30;).788, za rok 1819 /p.

2,870.083, za rok 1820 zp. 0.734.81)4, razem za 4 ubiegt*

lata zp. 14,178. 7r)l). Natomiast zalegoci do opacenia

z budetów tych samych 4 lat wynosiy 31 grudnia 1S20:

za rok 1817 zp. 607 667. za rok 1818 zp. i,8r>80yo, za

rok 1819 zp. 3,08r).r)6l, za rok 1820 zp. 3,407.173, razem

8,958,491 zp. 01) io te ogólne cyfry oblicza Lubecki w r.
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1824 znacznie wyej (zalegoci ))do pobrania« i »do wy-

pacenia«), uwzgldniajc w swoim rachunku, co prawda,

take i cyfry z czasów administracyi Matuszewica, kiedy

to jego system ))OSzczdnociowy« sprowadza rzeczywi-

cie zalegoci w wypatach, o ile wydatki nie byy nie-

uniknione. Niemaa bya jednak rónica, spowodowana
sam tylko dokadnoci i cisoci oblicze. 9 stycznia

1824 pisa mianowicie Lubecki do Grabowskiego, e mu
duo czasu zabrao le depoiiillement de ous les hudges
depids Terection du Boyaume^ afin de connaire les ar-

rieres' tant de Tadif que du passif et de savoir uelles

charges pesent encore de ce chef sur le Irósor public. J'ai

trouvó que le iotal des dettes s'elevait a 28 millions enyi-

ron, jusu^d la nouvelle ere financiere, et que le otal des

recetes a effecuer montait a une vingaine de millions.

Mais la plus grand partie de ces dettes est devenue nu-

meriue, soit par des ordonnances posterieures^ soit par
les circonstances elles memes, et festime u^elles seront re-

duites de trois uarts avant d'aller accroitre le total de

la dette nationale.

Szczególn specyalnoci zestawie rachunkowych za

ministerstwa Wgleskiego, obok szczegóowych (w obr-
bie wydatków kadorocznego budetu), czsto nawet bar-

dzo nizkich pozycyi np. 2.146 zp. 20 gr., 3.600 zp., 231

zp. 28 gr., stanowi interesujca rubryka p. t.: wWydatki

nadbudetowe z mocy szczególnych upowanie Rzdu
zadysponowane« (bez adnej zgoa specyfikacyi).
W tej rubryce za figuruj tak powane sumy jak pod

r. 1819 zp. 1,360.550 gr. 5, pod r. 1820 a zp. 5,411.549

gr. 19 (Projekt Ustawy Skarbowej str. 207, 219). Niewia-

domo, czy materyay rachunkowe, zachowane w archi-

wach Komisyi Skarbu dozwoliyby odtworzy jasn a na

rzeczywistoci opart specyfikacy wydatków objtych tak

wysokiemi sumami; rzucioby to niezawodnie wiele wia-
ta na gospodark Wgleskiego z wspóudziaem Nowo-
silcowa i wyjanioby bez wtpienia, dlaczego objcie ad-
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ministracyi Skarbu przoz Lubcckioi^o spado na Nowosil-

oowa takiem cicjkicrn brzomicniem niepowetowanej oso-

bistej klski.

Lubocki dba starannio o ciso odrónianie »nowej

ery«, jak ai wyraa, po ustpieniu ministra Wcjleskio-

go, od ery Nowosilcowa, epone a lauelle Moputieur le

Comtuissaire Impdrial donnait encore Hmpulsion d oute

1(1 machin financitre. Nic tak jaskrawo nie cechuje ró-

nicy pomidzy temi dwoma epokami, jak porównanie po-

wyszych cyfr epoki Nowosilcowa z cyframi rzeczywi-
stych zapasów kasowych, które od roku 1822 poczy
f^rornadzi si w Kasie Jeneralnej Królestwa. Cyfry te s
znano z publikacyi IMocha (Finanse Królestwa Polsk.) oraz

z zamkni rachunkowych, zamieszczonych w Zbiorze

przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego (Wydz.

8karbu, tom \'). Wedutj^ tablicy XIII Blocha zapasy ka-

sowe wynosiy z kocem przedostatniego roku ery Lube-

ckiogo (1829) okrgo 31,096.000 z|»., co zgadza si zupe.
nie z cyfr podan w Zbiorze przep. ad ni. Kr. F. (V. 69):

4,6()4.365 rubli 50 kop. (31,095.781 zp.j. W lej sumie mie-

cio si (wedug tego sametro róda) dw gotowinie

704.448 rs. 45 kop.« (czyli 4,696.333 zp.), »w dowodach
na zaliczenia 3,9r>9.917 rs. 25 kop.« (czyli 26,399.-W7 zp.).

Znaczn kwot stanowiy tu bez wtpienia nietylko »do-

wody na zaliczenia^ w cisem znaczeniu tego sowa, ale

nliok rzeczywistych dowodów na poczynione awanse tak

/.»• i wszelkie inne dowody kasowe, mianowicie za kwity

depozytowo Hanku Polskiego, gdzie od czasu jego zao-

enia lokowano zbdn przy obrocie kasowym gotówk;
inaczej niepodobnaby sobie wytumaczy lak wysokiej

sumy zalicze, tenjbardziej, e cay niemal zapas kasowy

by rzeczywicie pynnym, jak lo okazao si po wybuchu
powstania. W nieznanej sumie rzeczywistych awansów,
od których l;i kategorya zapasów wzia sw nazw te-

chniczn w urzdowej terminolo«:ii, wysok kwot musiay
stanowi fundusze, wypacone na wykupno pretensyi osób

Smolka, t. II. 19
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prywatnych do Skarbu, na co do koca padziernika 1829

uyto 3 milionów^". Zapasy kasowe powstaway z nad-

wyek dochodów, a zasilane co roku z tego samego ró-

da, pomnaay si z roku na rok; w jednym roku tylko

za ministerstwa Lubeckiego, w r. 1828, zmniejszyy si

o 2 miliony (2,071.000 zp.), którymi pokryto niedobór tego

roku*^ Suma ogólna rzeczywistych wydatków z lat 1822

—

1830 tj do 29 listopada 1830 wynosia 657,504,958 zp.; od-

jwszy j od sumy rzeczywistych wpywów z tego same-

go czasu, tj. od 690,051.229 zp. a doliczywszy do tej ró-

nicy zapas kasowy z 31 grudnia 1822 tj. po pierwszych

3 miesicach administracyi Lubeckiego, w kwocie 1,564.000

(okrgo), otrzymamy cyfr równ zapasov/i kasowemu
z dnia 29 listopada 1830, jak urzdowe róda go wyka-

zuj, tj. 34,J 12.000 zp. (okrgo) ^2^ Do takiej wysokoci do-

szy zapasy kasowe w cigu caego urzdowania Lube-

ckiego. Z rachunku tego wida, e do pokrywania nad-

zwyczajnych kredytów nie suyy zapasy kasowe, ale

nadwyki dochodów roku biecego, wskutek czego o tyle

mniejsza nadwyka przyrastaa z kocem roku do zapa-

sów; potwierdza to równie korespondencya Lubeckiego

ze Stefanem Grabowskim.

Nagromadzenie tak obfitych zapasów kasowych stano-

wi osobn waciwo finansowej polityki Lubeckiego.

Waciwo to tem znamienniejsza, jeli uprzytomnimy
sobie rozpaczliwy stan Skarbu w r. 1821, a zarazem, jeli

zwaymy, e zaród tych zapasów utworzy si za pier-

wszych lat » nowej ery«, podczas niezmiernie cikiego
przesilenia, wskutek zupenej stagnacyi handlu zboowego.
Warto i to uwzgldni, e wówczas wszystkie ocienne
pastwa — mocarstwa rozbiorowe — Rosya, Austrya a

nawet Prusy, mimo wielkich wysików walczyy z defi-

cytem. Co byo gównym motywem w tej taktyce Lube-
ckiego, staralimy si wyjani w VI rozdziale I tomu (str.

157 nn.); tam te zwrócilimy uwag na jeden osobliwy
manewr budetowy, którym nowy minister posugiwa si
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w ofromadzeniu zapasów, na t z. antelineam, tj. osobne,

|)rzesadnio ostro^.no buri'>.ot()wanie wszelkich niezu[)enie

pewnych dochodów. Tq rubryk*; budetu, w pocztkach
niezawodnie zupenie uzasadnion. Lubecki utrzyma a
do koca, wskutek czeero zamyka kady rok (z wyjtkiem
r. 1828) wcale pokanemi oszczfjdno.ciami. Uwidoczni to

nastcjpujca tablica*'. Osobno uwydatniono preliminowan
j>r/ev\ykt; dochodów w obu rubrykach ane Uneam i post

lineam, osobno za rzeczywist przewyktj »suby kade-
go roku«. Trzeba pamigtad, e w zasadzie nie byo nic

uderz ajce^o w preliminowaniu wysokiej przewyki do-

ciodów (itUe linecnti, poniewa uwaano ten dochód za nie-

pewny, zawodny, który o tyle jedynie mia suy na po-

krycie wydatków anr lincam, o ile nie zawiód i rzeczy-

wijscie do kas rzdowych wpyn*).

A n l •' li (1 ra in r r z (' w \ / k a

preliminowano

Kok

Dochód Kozchód
Prze-

prellminowana

post line-i

am (loch.wyika
,

1822

1823

1821

1825

1820

1M27

lhL'.s

1 ><1'J

1880

18^)1

7,144 094

ll).29()22(»

11.948 860

15.6tH.860
I

18.198.090

1H,('»C5.50()

l>,8SO.H20

,18.0*JU.'Jl'<'

!!l8,l00.210:

„18,846.090

w niej iniMiei%>
ca t^ ratcrwft
oairina funtlu-

•sowi amorx.
dloga kraj.

7. 14-1.090 1 2.940.960 3,600.000

10,2«.)0 22U 4.613.240, 8,600.000

3,067.00t) 8.881.1201 8.424.410 2.900.000

3.979.780 1 1
,664.071 '2.811 .70o| 8.800.000

5,307.460 12,890.630|j 2,913 560 8,800.000

4.959.980 13,705.6»J! 2.972.060; 8.800.000

3,680.420. 16 200 4o<i' - |

-
- IlK non ^„>o 1.520 900 1,475.760

3,140.630 1 . 1
.3<'.9 900 1.293.410

2.3W560 16.4'J J.0t>9.570 1.868.610

~ -o ^

I

7.167 690

3.80^.760

7.646820

8,800.96<

8^7.490

6,599.830

1.946460

) Natura rubryki anto litwam najlopioj uwydatni «i<j na prtykU-

dach; w tym rolu od.««yIamy c»yl»*lnika do pn>ji'klu budiclu na rok

1831 (tubl. 1 i II przy str. 460). który ponluity do objainieoia roi-

maityth waciwoci konstrukcyi budiclów Lubeckiogo.

89*
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W r. 1828 preliminarz post Uneam wykazywa prze-

wyk dochodu w kwocie 2.800.000 zp., t. j. wanie w tej

samej wysokoci, jak wynosia rezerwa nalena fundu-

szowi dugów krajowych, innemi sowy nie wykazywa
adnej przewyki. Ta rezerwa (kolumna 6), zmniejszya si

w cigu 10 lat do poowy wskutek uiszczonych wypat
(wykupno certyfikatów Komisyi likwidacyjnej)^*. Pocztek

jej siga r. 1821, kiedy zuyto na biece potrzeby do-

chód ze soli austryackiej, któr rzd polski otrzymywa
bezpatnie w myl konwencyi wiedeskiej r. 1821. Skarb

obowizany by uywa tego dochodu na umorzenie dugu
krajowego, przejwszy w konwencyi r. 1821 pretensye

obywateli Królestwa do rzdu austryackiego. Reszta tej

zalegoci (2.800.000 zp.), miaa by umorzona w r. 1828.

W tym roku nie byo jednak adnej przewyki dochodu

a nawet by niedobór 2.071.000 zp., spowodowany pod-

wyszeniem etatu wojska polskiego podczas wojny ture-

ckiej; niedobór ten pokryto zapasami. Równie przy zam-

kniciu rachunków r. 1830 okaza si niedobór 351.620 zp.,

któregoby zapewne nie byo bez nadzwyczajnych wydatków
w grudniu tego roku, po wybuchu powstania.

Staa przewyka dochodu bya najwymowniejsz odpo-

wiedzi na poruszon w r. 1821 wtpliwo, czy Królestwo

zdoa si utrzyma wasnymi rodkami. W historyi skar-

bowoci niewiele znajdzie si podobnych przykadów, iby
w tak krótkim czasie, wród tak nieprzyjaznych okoli-

cznoci, tak prostymi rodkami dokonano tak radykalnej

sanacyi finansów. Jak rol w rzdzie tych rodków ode-

gra osawiony ))kabak« Lubeckiego, staralimy si wyja-

ni w V rozdziale I tomu (str. 125 nn.), redukujc, jak

mniemamy, do istotnych rozmiarów rzeczywiste znaczenie

tej innowacyi. Tu dorzucamy jeszcze kilka szczegóów,

tyczcych si tego przedmiotu; które tam nie mogy po.

mieci si w ramach ogólnego szkicu zabiegów Lube-

ckiego okoo podwignicia finansów w pierwszym roku

jego urzdowania.
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Pierwszy zawizek le^o projektu, klóre^o energiczne

wykonanie zwirjzao si w tradycyi tak cile z pamici
Lubecki»ufo, spotykamy w licie do Sobolewskiego z 10

listopada 1821, w miesic zaledwie po przybyciu nowego
ministra do Warszawy, wród najwicjkszycb trudnoci, ja-

kie zasta po objciu urzdowania. »Gdy podtug prawa

kaiden, co fabrykuje w m. Warszawie i innych miastach

trunki, musi paci od zatoru pewien podatek, paci go

i ten, co przywozi do miasta trunki, paci nareszcie i ten

konsensowe co rok, co sprzedaje, za pozwolenie, a wic
prawo Skarbu jest tutaj takie jak i w Rosyi, bez dania

nazwiska k a ba ku. To da mi w rezultacie nietylko zdu-

blowanie lub stryplowanie dochodów skarbowych...* So-

bolewski nie rozumia dnbrzo tej^o projektu, Lubecki wy-

ja.ni f^o zatem dokadniej w licie z 2 grudnia: »T(\ co

mam wprowadzi tutaj w Warszawie, bynajmniej nie na-

ruszy prawa propinacyi szlachty, tam ij^dzie go maj; na-

wet musz szanowa kontra kia w miastach skarbowych

JU zasze; nakoniec nie idzie o to, aby zabrania komu
stawia gorzelnie, i owszem, kademu to jest wolnem;

i nikt n'\r bdzie paci ani uwolnion od tego bdzie
wódka, w dobrach narodowych wypali si mogca. Caa
rzecz jest w tern: nikomu nie bdzie wolno wprowadza
do Warszawy wódki, jak za poprzednirzym kontraktem

z antrepryz od Kzdu ustanowion zawartym, a szyn-

karzy, kt(')ry(:b Rzd ustanowi, obowizkiem bdzie trunki

ze skadów skarbowych bra i podug ceny przez !{zd

ustanowionej szynkowa; zgoa prawo trzeciego naruszo-

nem me bdzie, a intrata skarbowa znacznie podniesion

zostanie. A poniewa te urzdzenia w kocu to sprawi
musz, i'A gorzelnio w miecie bd miay trudno w sprze-

day wyrobionej wódki, wic pomau ustawa bd. Tym-
czas(Mn ja postawi w dobrach narodowych i koronnych

gorzelnie... i t. d. Umow zr«>bi z antreprer)erem na lat

trzy... i co bdzie dochodu co miesic wicej od ustano-

wionej iloci, od tego wi^coi ustpi mu 2')"*^ .i tak admi-
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nistracya z antrepryz poczona da mi zrczno dole-

dzenia, co istotnie moe ta ga przynie dochodu, bo

podug mnie my do tego momentu w ciuciubabk grali«.

Sposobno do wprowadzenia tej innowacyi nastrczya

si z powodu nastpujcej okolicznoci. Pobór dochodów
konsumcyjnych w miastach Królestwa, a mianowicie w War-
szawie, i dawniej take by wypuszczany w dzieraw
prywatnym ))antrepryzom<(. Wydzierawiano go tanio, za

cen, która nie bya w adnym zgoa stosunku do rzeczy-

wistego dochodu, mimo kwitncej kontrabandy, uszczu-

plajcej znacznie zyski dzierawcy; czy te zyski pyny
zreszt wycznie do kieszeni dzierawcy, czy te sowity

procent suy na opacanie »milczenia« i uatwie przy

zawarciu kontraktu — to ju trudno wyledzi; Lubecki

do wyranie to napomyka, bronic swego systemu. Przy

objciu urzdowania, minister zasta przygotowany kon-

trakt z dawnym dzierawc dochodów konsumcyjnych

w Warszawie, Newachowiczem, który wysoko czynszu

podnosi z 1.050.000 na 1.620.000 zp. Nowy minister nie

zatwierdzi przygotowanego kontraktu i obj na razie

pobór tych naleytoci w administracy rzdow; w cigu
paru tygodni przekona si, e we wasnym zarzdzie do-

chód podniósby si o milion i e wmona mie wiceja.

Zaproponowa zatem temu samemu Newachowiczowi now
zupenie kombinacy, nic innego jak administracy gwa-

rantujc pewien z góry oznaczony dochód, pod cis,
nieustajc kontrol wadzy skarbowej ; »administracya

poczona z arendcc, jak si sam Lubecki wyraa, miaa
na celu zastpi rosyjski kabak, bez adnych zmian pra-

wodawczych. Po dugich targach, Newachowicz podniós

od razu czynsz roczny do 3.020.000 zp., poddajc si za-

razem kontroli wadz skarbowych, która ju z tego sa-

mego powodu bya niezbdna, e oprócz powyszej sumy
ofiarowa si paci Skarbowi sowity procent od wszelkiej

przewyki dochodów po nad 3.273.000 zp. rzeczywistego

wpywu: od pierwszych stu tysicy 850/^, od kadej dal-
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cilojszym sekrecie, by nie obudzi czujnoóci osób inte-

resowanych i zapobiec .sprowadzeniu zapasów wódki.

Wyjednawszy sobie z i^ury aprobata Cesarza, Lubecki

wniós projekt kontraktu na posiedzenie Rady Admini-

stracyjnej w kocu stycznia 1822, stoczy na niem zawzi<;t

batali, i na podstawie jednomylnej uciway Rady Admi-

nistracyjnej wprowadzi bezzwocznie nowe urzdzenia

od I lutojLjo *•'. Takie przeksztacenie poboru konsumcyj-

ne}5'"o, zaprowadzone odtd przez proste zatwierdzenie

kontraktu ministra z dzierawc i wynikajce z niego

zarzdzenia Rady Administracyjnej, doznao dalszego roz-

winicia w r. [H'2i\ i 1824. Ody mianowicie praktyka wy-

kazaa trudno ukrócenia kontrabandy wobec istnienia

prywatnych gorzel w Warszawie, zamknito je dekretem

Namiestnika z 13-^'-o lutego 1823, zarazem za rozcignito

nowy system poboru na inne miasta Królt?stwa, wyci-
gnito lini akcyzow na pewn odlego od rogatek

i obwarowano wprowadzanie trunków do miast cisym
regulaminem z zagroeniem surowych kar policyjnych,

wskutirk rozporzdzenia Namiestnika z 10 lutego 1824**.

Równoczenie z projektem okabakua i na tle tej samej

sytuacyi powsta oryginalny pomys Lubeckiego z pier-

wszych tygodni jego urzdowania, pomys nieurzeczywi-

stniony, z którym uparty Litwin dugo nie chcia si roz-

sia, zwalczajc energicznie wszelkie przeciwnoci. By lo

miay plan zmonopolizowania handlu kolonialnego (cu-

kier, kawa, arak itp.j, znów, jak w t. z. »kabaku«, na

zasadzie »administracyi poczonej z dzierawa. Dowo-
dzc uytecznoci tego pomysu, Lubecki wykazywa cy-

frami, e konsumenci nietylkoby nic nie stracili na tym

nowym monopolu, al<» przeciwnie zyskaliby na niewtpli-

wem obnieniu ceny kolonialnych towarów, poniewa
ustanowienie jej byoby zalene od wadzy rzdowej. Caa
rachuba polegaa na tern, iby kompania, dzierawica
monopol, sprowadzaa towary kolonialne wprost z pier-
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wszorzdnych róde, t. j. od wiekich domów handlowych

zagranicznych, z pominiciem drugorzdnych poredników.

Wobec tego zarobek kupców krajowych w handlu deta-

licznym nie doznaby adnego uszczerbku. Skarb za
i kompania, dzierawica monopol, dzieliyby si ogromnymi
zyskami, które giny dla kraju, bogacc pod postaci wy-

górowanego kurtau liczn rzesz drugorzdnych pore-

dników za granic. Sowem by to poniekd oryginalny

pomys olbrzymiego krajowego stowarzyszenia spoyw-
czego, w zakresie artykuów kolonialnych, ze wspóudzia-

em Skarbu, który zastrzega sobie pewien udzia w zyskach

w zamian za przywilej monopolu, a zachowywa równie
prawo kontroli i ustanawiania cen w interesie krajowego

konsumenta, eby go obroni przed wyzyskiem dziera-

wicej monopol kompanii i uprawnione jej zyski zredu-

kowa do racyonalnych rozmiarów.

»To dzieo przechodzce wszystko, com dotd zdzia-

a« — pisa Lubecki z zapaem w marcu 1822, liczc na

powodzenie projektu, mimo niechci i nieufnoci Cesarza.

By przekonany o jego doskonaoci, i nie móg pogodzi

si z t myl, iby w kocu przecie nie zdoa prze-

zwyciy wszelkich trudnoci. Zawizek projektu powsta
jeszcze przed objciem ministerstwa przez Lubeckiego,

wkrótce po nominacyi, w Wiedniu. Tam mówi o nim

z jakim bankierem berliskim, który gotów by awanso-

wa w tym celu znaczny kapita, 2 miliony zp. *). Ko-

*) Bardzo to charakterystyczny szczegó. Pierwsza myl wysza
od berliskiego finansisty, który widocznie dowiedzia si o nomi-

nacyi Lubeckiego i zaproponowa mu zmonopolizowanie handlu ko-

lonialnego w Królestwie na rzecz jakiej berliskiej grupj^ finansowej.

Wobec ówczesnego stanu finansów Królestwa propozycya natych-

miastowego awansu 2 milionów zp. bya niezmiernie pontna; nie-

wiadomo, jakie stae zyski ów finansista ofiarowa Skarbowi, pro-

ponujc na rachunek tych zysków dwumilionowy awans. Interesujce

jest przeobraenie poddanego projektu w dalszych pomysach Lu-

beckiego, z ostrzem zwróconem przeciw pruskiemu handlowi.
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respondencya z Sol)<»lcwMkim a na.st<;pnie z Grabowskim
odsania nam rozliczne Hzczcg«'»y totro oryi^finalnego pro-

jektu *^ Osobna za spora tr»ka papierów Lubeckiej^o fA 18)

zawiera dokumenta odnoszce si wycznie do tej sprawy;

widoczne tam rozmaite fazy projektu i punklacyi z kom-

pani, która miaa wydzierawi monopol bandlu kolo-

nialnego, aA do ostatecznej redakcyi punktów przeduco-

dnych, podpisanych 6 maja 1822 przez rrupcj finansistów,

któr reprezentowali S. A. Fraenkel, Moritz Cohn, S. M.

Posner. *unkta pr/edug^odno podpisano z zastrze.eniem

aprobaty Cesarza, któr Lubccki mia wyjedna, wybie-

rajc siej wanie do Petersburska. Kompania zoya 2 mi-

liony zp. tytuem kaucyi, od której miaa pobiera procent,

jak od poyczki, o ileby interes nie przyszed do skutku.

Jasno przedstawia ca rzecz brulion obszernego memo-
ryau, kt(')ry Lubecki wypracowa w tej sprawie dla Ce-

sarza podczas pobytu swe^o w Petersbur<ru, z kocem
maja 1822, którego jednak mu nie dortjczy; jest te na-

wet wygotowany ju pod koniec maja 1822 projekt kró-

lewskie(.ro reskryptu, z aprobat projektu. W memoryale

Lubecki wyjani dokadnie zasady projektu i korzyci,

jakie obiecywa sobie po nim nietylko dla Skarbu, ale

i dla oywienia obiegfu {gotówki, przez jej zatrzymanie

w kraju. Kompania, z któr Lubecki uoy punkta przed-

UiJTodne, miaa utworzy wielkie towarzystwo akcyjne,

celem exploatacyi monopolu kolonialnego pod nieustajca

k«)ntrol wadzy skarbowej; miaa {v/. z czasem, w miar^

rozwoju, przystpi do zakadania wasnych cukrowni

w Królestwie. I w tej sprawie Lubecki stoczy a dwie

kampanio z Nowosilcowem, tym razem niepomylne, na

wiosn*} (przed wyjazdem do Petersburcra) i w jesieni 1822

(po powrocie). Konsul pruski Schmidt interesowa sit; ywo
projektem monopolu kolonialnegt), który zwrócony by
przedews/yslkiem |)r/.eciw »monopolowia — jak Lubecki

si wyraa — pruskich domów handlowych; raportowa

o nim do Berlina 8 i 23 sierpnia 1822. Mona sobie wyo-
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brazi, jak ta sprawa zaalarmowaa wielu interesowanych,

poniewa nie moga by utrzymana w tajemnicy, jak to

udao si z projektem wkabakua. Cho wic caa rzecz

speza na niczem, dugo brzmiao echo wniesychanych

pomysowa Lubeckiego pod wzgldem znienawidzonych

))monopoliów((.

Awanturniczy bd co bd pomys niepraktykowa-

nego nigdzie monopolu by w cisym zwizku z ówcze-

sn sytuacy handlowo-polityczn. Lubecki wystpi z nim
wanie w styczniu 1822, kiedy ju byo zdecydowane

w zasadzie przywrócenie cowej autonomii Królestwa

i wprowadzenie systemu prohibicyjnego *^. Na tle tej sy-

tuacyi rzecz stawaa si wykonaln. Królestwo sprowadzao

dotd wycznie towary kolonialne z Prus, za porednic-

twem gdaskich domów handlowych. Przed ogoszeniem

nowej taryfy a po zerwaniu petersburskiej konwencyi

1818, w przededniu negocyacyi o nowy traktat handlowy

z Prusami, mona byo pomyle o bezwzgldnej prohi-

bicyi artykuów, które miay stanowi przedmiot tego

nowego monopolu, z wycznem zastrzeeniem ich zakupu

na rzecz Skarbu, jak to byo ze sol prusk i austryack.

Ju wówczas roiy si w mylach Lubeckiego plany bez-

poredniej komunikacyi z rosyjskimi portami nadbatyckimi,

co wyzwolioby w danym razie projektowan antrepryz

monopolow od zalenoci wzgldem gdaskich domów
handlowych, wytworzyoby konkurency, daoby mono
zawizania bezporednich stosunków z pierwszorzdnemi

ródami kolonialnego handlu, jeli nie z koloniami w Ame-

ryce i w Indyach, to przynajmniej wprost z Angli, z Hol-

landy, z Francy. Doznawszy w r. 1822 poraki, pomimo
energicznej obrony projektu, Lubecki nie dawa jeszcze

bynajmniej za wygran w pocztku nastpnego roku*^.

Tymczasem uderzy grom pruskiej taryfy z 10 kwietnia

1823; od tego czasu Lubecki zaniecha ulubionej myli,

obawia si zapewne nowych komplikacyi w utrudnionych

bez tego i mao powodzenia obiecujcych rokowaniach
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Z Prusami. W r. 1824, ^'dy negocyacye Mohrenheima miay
si ku kocowi, zabrzmiao w korespondencyi Lubeckiego

z Orabowskim ostatnie echo niedoszego pomy»u z wy-

ranym ju zupenie akcentem rezygnacyi. Rozwijajc

ówczesne swe projekta co do krajowego górnictwa**, do-

tyka po raz ostatni zlukka nieurzeczywistnionego pomysu
z r. 1822: On pciriiendray fos le croire, d crer assez de

produHs pour en fairc itne exportati(rt% dautunt plus lu-

cratiue qu'elle ponrrait uous procurer des objets indispen-

sableSy comme les denrees colon iales. Vous vous rappellerez

que f(iV(iLs fait le proje de tiier dtrecienien ces denrees

de l'etran(jer, avec lUtide dane conipagnie de capialistes.

Nous pourri(nis hien anjourdhui nous passer deux et

agir avec nos propres funda — aiuzya do zapasów kaso-

wych r. 1824 — mais je pense qu'il laut mieux de don-

ner de radiuiid d la circulation intdrieiire, en les ew*-

pluyant d Vextraction de notre minerale el enroyer ensuite

ce dernier s'^cianger contr des sucrcs et des caf^.

Odzywa si w tych siowaci Lubecki z póniejszych

lat ministerstwa. To ju nie ów nastpca Wgleskiego,
trapiony be/sennoci w nieustajcej obawie, eby w przy-

szym mi«»siicu nie zabrako pienidzy na rat wojsko-

wego budetu i pace urzdników. To minister, który

ustah równowag budetu i wierzy silnie w przyszo
ekonomiczn kraju, mimo cikiego nad wyraz przesilenia

pod naciskiem pruskiej taryfy r. 1823; wierzy w rozwój

przemysu, w nieustajcy wzrost krajowej konsumcyi,

w zasobno.d Skarbu, który std czerpa bdzie coraz ob-

li tsze soki — i obejdzie si bez nowych, moe w osta-

tecznoci zawodnych monopolów.

Ostatni wyraz pomylnego stanu tnian>L)\v pod ^lerL'^l

Lubeckiego, to preliminarz budetu na rok 1831. Jest

o nim wzmianka w licie ministra do Grabowskiego z 13

listopada 1830; za kilka dni Lubecki mia go wnie na

posiedzenie Hady Administracyjnej; nim przez ni ten

budet przeszed, wybueho powstanie. Nieznany jest nawet
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W Ogólnych cyfrach, które w Zbiorze przepisów admini-

stracyjnych Królestwa podano z poprzednich i nastpnych

budetów. Minister podniós w tym preliminarzu dochody

post Imeam do 80,371.486 zp. (w pierwszym budecie Lu-

beckiego 1822 r.: 64,180.620 zp.), rozchody za do 78^301.915

zp. (w budecie 1822 r.: 61,239.656 zp). Ogaszamy tu

ten dokument w tej postaci, w jakiej Lubecki wniós go

na Rad Administracyjn, z pominiciem rubryki p. n.

»Szczegóy« ^\ na doczonych tablicach I. i II.

Kiedy Lubecki pracowa w Warszawie nad swym o-

statnim preliminarzem, weljwowie, w prezydyum guber-

nialnem, rozgldano si w rezultatach jego skarbowej ad-

ministracyi. Do gubernium galicyjskiego nadszed by wa-
nie raport austryackiego konsula w Warszawie, ze spra-

wozdaniem Rady Administracyjnej Królestwa o >wszyst-

kich gaziach administracyi krajowej w okresie od roku

1824 do r. 1828« — Atiszug ans dem der Oeffentlichkei

nicht hestimmten Beriche, welchen der Administrations-

Ra des Kónigreichs iiber alle Zweige der Staatsverwal-

tung wdhrend der Periode von 1824 bis 1828 erstate hat

und welcher insbesondere die Staatseinkunfte im Kónig-

reich Polen betrifft ^^

Gubernator ówczesny, ks. August Lobkowic, znany by
z przychylnoci dla kraju i polskiego narodu. Ukaza si

nawet par razy w kontuszu; narobio to tyle zej krwi

w Petersburgu, e ambasador rosyjski w Wiedniu uala
si na takie gaskanie Polaków a wiedeski gabinet mu-

sia da zapewnienie, e »maskarady« tego redzaju — der-

gleichen Yermummungen — nigdy si nie powtórz ^'.

Wymowne cyfry, zaczerpnite ze sprawozdania war-

szawskiego rzdu, spowodoway gubernium galicyjskie do

gbokich refleksyi, które przesano Metternichowi. Sehr

interessan ist ein Verglelch zwischen den Einnahmen und
Ausgahen Galiziens m.it denen von Polen. Zestawiono do-

chody Królestwa (w sumie 81,362.403 zp.) z dochodami

Galicyi, które memorya oblicza w wysokoci 36,099.336
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zp., (l(Klino przytem charakterystyczn uwag, e Kró-

lestwo ca 8um(} Hkarbouyci dochodów zatrzymuje u sie-

bio w kraju, Galicya za musi H— 10 milionów zp. nach

Wien soiilcn, die nicht meir wiedprkrhrcn. Nio zapomnia

no to uwydatni rónicy micjd/y ogóln sum zalegoci

podatkowych w obydwu krajach: w Królestwie dochodz
zalegoci ledwie do ^4 galicyjskich, widad zatem, e nie

ma tam fiskalneiro ucisku — kcin merklicher Druck, Naj-

wicej jednak imponowa* galicyjskiemu gubernium roz-

kwit przemysu krajowego w Królestwie i wietne rezul-

taty w zakresie kredytu publicznego, mode Towarzystwo
Kredytowe i wysoki kurs jetro listów zastawnych. In bei-

drn Bezichunijrn hlcibi fiir Galizien licl zu un ubriy und
wenn hieiin dcm Heispicle Polcns ycfohj ncrdoi trolUey

die ErfahrntKj iriirde lehren, dass die Staatsci}nirilnnrn

sich betidchlich cermehrcn niirden.

Memorya ten odszed do Wiednia w lipcu 1830. Pod

koniec roku, po wybuchu powstania, z powszechnej bez-

radnoci wyoniy si wreszcie dwa przeciwne programy.

Z jednym Lubecki pody do Petersburga, w misyi od

Dyktatora i od Rzdu Tymczasowego, udzc si, e przy-

wiezie wyrównanie rozwartej przepaci midzy Narodem
a )>Królema, e utrzyma i silniej utrwali myl dynastycz-

nej unii Polski z Caratem, e pod naciskiem gncego
zerwania wywalczy rozleglejsze i pewniejsze rkojmie nie-

podlegoci na gruncie planów r. 1811. Drugi, przeciwny

(>rogram (k! niós zwycistwo 18 grudnia i 25 stycznia.

Tem politycznem detronizacyi Mikoaja I bya zudna
nadzieja poro/umienia z dworem wiedeskim, take na

^runctie reminiscencyi r. 1811; oopróniony« tron polski

mi.i (lostii si rycerski'mu zwyciscy z pod Aspern albo

synowi Napoleona. Jednym z niewielu mów stanu

w Auslryi, którzy t myl poparli, by gubernator galicyj-

ski, ks. AuLTUst Lobkowic.

W rok polem — po stumieniu powstania — ks. Lob-

kowic ustpi miejsca arcyksiciu Ferdynandowi d'Kste. a
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W Warszawie zapuszcza korzenie system Paskiewicza.

»Ks. Warszawski« nie kry si z przekonaniem, e celem

jego administracyi powinno by przedewszystkiem eko-

nomiczne pognbienie zawojowanego kraju ^s.

Duo wody i krwi upyno, nim w Wiedniu otworzyy si
oczy na trafno uwag, zawartych w memoryale galicyj-

skiego gubernium r. 1830. Zanim to nastpio, idee Lubec-

kiego dotary do Galicyi, przeszczepione tu przez jednego

z najpojtniejszych uczni Ksicia Ministra. Ks. Leon Sa-

pieha ^^, przed powstaniem aplikant w ministerstwie Skarbu,

po dwakro Lubeckiego adjutant w jego wyprawach do

Petersburga, osiad w austryackim zaborze po krótkim

pobycie na emigracyi i doczeka si czasów, w których

idee ks. Lobkowica znalazy przyjaniejszy grunt w Habs-

burskiej monarchii. Lubecki tego nie doy; umiera w maju

1846, pod wraeniem rzezi galicyjskiej.
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Przed kongresem wiedeskim, str. 3 238.

1) Naszlilcowali^iny stanowisko Napoleona w stosunku do kwe-
fityi pol^^ki-j, opioraj.-^csij n.i znanych faktach, wyjanionych w bogatoj

litcralur/.o o Napoleonie, a zwaszcza w poinnikowcni lizilc Van-

dala: Nftj>ol/on et Alexandre I. (Paris 1891— 1897. 3 tomy). Czytelnik,

obeznany z t literatur, dostrzee atwo, gdzie autor w owietleniu

tych znanych fakt(')W odstpiijo mniej albo wic^cej od utartego zapa-

trywania albo te stara si uwydatni niektóre rysy sytuacyi, na

któro moe dotychczas nie zwrócono naleytej uwagi. wietny, nie-

pospolity szkic prof. Askenazego p. t. »Przyczyny wyprawy do Mo-
skwyt (Dwa stulecia 1 31G-3G2), kreAli z wi»lk bv * 'fówne

linie ogólnej polityki Napoleona, ubocznie j(>(lnak t\ i J*'K^

stosunku do l*)lski. (Por. przyp. 17, 87, 6:^, 127).

2) (lormayr) I^bensbilder aus dem Befreiungskriegc III. 463.

3) }ft*moires (n P-ce Adam ('anrtorffski et ' / - lince avte

1'EmpereHr Alexau<ire I. (Pans 1887) II. 282. Kor« ; : \ a Czarto-

ryskiego z Aleksandrem I, wydana w II tomie tej publikacyi, nie

jest kompletna; wiadomo to te spostrzee autorów, któray mieli

sposobno.^ zapozna siij z niektórymi nic/nunyn\i listami Czartory-

skiego z Aleksandrem w archiwum > Wasnej kancelaryi ceHar!«kiej«

w Petersburgu i podali b niej niejakie prxycz}nki do stosunku ka.

Adama z Cesarzem (l)ubrowin, Schiemann). Co do mnie, korsj-slaleni

B brulionów korespondencyi, zachowanej w archiwum ks c" y-

ikich I przekonann sn;, e w nich da sn; zebra jeaizczt* « i>-

klosie; Mazade opmcil w swej publikacyi nietylko listy oho .:ej

treci, alo take i wcale wano listy, swlasicsa 8 r. 1813. Publiko*

wuno liHty cylnj«j wtMJug powy>ej przytoczonego wydawnictwa, ni^
wydano za z wymieiiienient : Arch. ('zarl.

4) Karamzina rzecz: O Aposnrii n noaoll Poccin w 3-em wydaniu
Pypina: OÓiHeoTaenaoe ABWKaals vb Poccia npa A;ieKcaiA|Hi I, sir. 497
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5) Karamzin 1. c. str. 499: Ho sa^cb hm-h) Hy3K/i;y b-b Tsep^ocTH

nysa, HTOÓBi CKasaTB HCTnny. Poccia nano^Hena neflOBOJiBHBiMH; aca-^yiOTca

B-B na.iaTax'B n b-b snacnHasTE., ne nM'feioT'B hh ^OB-fepeHHOCTH hh ycep^ia

K-B irpaB.ieHiio, CTporo ocyMC/i.aioT^B ero ii,-hjiu h M-fepBi. y/i;HBHTejiBHBiH rocy-

;^apcTBeHHBiH 4)eH0MeH'B! OÓBiKHoseHHO ÓBiBaeTTb, HTO npeeMHHK^B Monapxa

acecTOKaro jierKO CH0CKHBaeT'B Bceoóinee o;i,o6peHie, CMar^aa npaBHJia

B^acTH. ycnoKoeHHBie KpoTOCTBio AjieKcaHApa, óesBHHHO He cTpamacB hh

TaiiHOH KaHii;ejiapiH hh Cnónpn h cboóo^ho Hac^aHc^aacB bc^mh hosbo-

^eHHUMH B-B rpaOKflaHCKHS-B 06li;eCTBaX'B y^OBO^BCTBiaMH, KaKHM-B o6pa30MT>

ns-BflCHHM-B cie ropecTHoe pacnojio^cenie ynoB-B? HecnacTHBiMH oócToare^B-

CTBaMH EBpoHBi H BaacHBiMH, KaK-B flyMaio, omnÓKaMH npaBHTejiBCTBa, h6o,

K-B COHCaJieHiK), M05KH0 CB /IjOÓpBIM-B HaMpenieMTE. OmHÓaTBCa BTE. cpe/iiCTBaiT.

;i,o6pa. yBn;i,nM'B! Pypin nie zwróci w swej znakomitej analizie me-

moryalu Karamzina (1. c. str. 214^—260) naleytej uwagi na ten ustp

;

w nim za jest wedug mnie klucz do odgadnienia waciwego celu

memoryau, jeli go zestawimy z przytoczonym powyej ustpem

o Drzekomem* uprawnieniu » oligarchii* (1. c. str. 497). Pomidzy tymi

dwoma ustpami, wród treciwego przegldu pierwszych lat pano-

wania Aleksandra I znajduje si charakterystyczny ustp (str. 498):

EcrarÓBi AjieKca.sp,T^T>, B/],oxHOBeHHBiH Be^jraKO^ymnoio HenasHCTBio k-b 3J1o-

ynoTpe6.;ieHiaM'B caMo;i,ep}KaBBa, bshji-b nepo ^Jia npe/i,nncaHia ceó-fe irHBix'B

SaKOHOB-B, KpOM-fe B03KBnX'B H COBiCTH, TO HCTHHHBIH /],o6pO/l,'feTeJIHblH rpa-

jK^aHHH-B pyccKm ^epsHyjnbÓBi ocTanoBHTB ero pyny h CKaaaTB: „Focy^apB!

Tbi npecTynaemB rpaHHii,Ki CBoen BJiacTH; Hayiennaa ^o^roBpeMBHHBiMH

ói^CTBiflMH Poccia npe/ii-B cBaTBiM-B ajiTapeM-B Bpynn^a cano^ijepsKaBie tbo-

eMy npe/i,Ky h TpeóoBajia, ^a yiipaB-^aeT-B eio BepxoBHo h Hepa3;i,'fejiBH0. Cen;

saB-feT-B ecTB ocHOBanie tboch BJiacTH, hhoh ne HMieiuB; MoaceniB Bce, ho

He MOJKeraB saKonno orpanninTB ee!" Moe Pypin nie móg do jasno

uwydatni waciwego celu »Zapiski« Karamzina; ostatnie (3-cie) wy-

danie jego ksiki wyszo w r. 1900.

6) IIlHJiAep'B: Hmh. AjieKcaHAP'B ITepBBiii, III. 34.

7) IlBinHH-B: Oón^ecTBeHHoe ^BKSKeme b-b PoccIh npn A^eKcan^pi I,

str. 206-214.

8; Ob. tom I, str, 507, przyp. 12.

9) Ob. wyej str. 254.

10) Mazade: Memoires du P-ce Adam Czartoryski II, 41.

11) Tame II, 27—45: Instructions secretes a M. de Nowosiltsoff

aliant en Angleterre, le 11 sepembre 1804. Jest to, w caem tego

sowa znaczeniu, szeroki program zagranicznej polityki Aleksandra

pod koniec r. 1804, kiedy ju by ostatecznie zdecydowany, pod ja-

kimkolwiek pozorem doprowadzi do wojny z Napoleonem. Ob. o tym

dokumencie ustp pamitnika Czartoryskiego, 1. c. I, str. 376. Tajna

instrukcya miaa suy za dyrektyw dla Nowosilcowa; odsaniaa
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mu zaicw, o ile nie hyl w to dotd wtajemniczony. »najtajniej(iKe«

zamysy Osarza w dzicrlzini* polityki zagranicznej, h' ifany

wysannik um^l wysondowar zamiary, usposobienie angi' . -. ,^'o ga-

binetu i angielskich nifjów stanu, dla zoryentowania si. w jakim

rozmiarze Aleksander mógby liczy na wspódziaanie Anglii. Obok
tej tajnej otrzyma Nowosilcow tak>.e ofirynln;! instrukc><j; tajna

miaa b}(' zachowana w najcilejszej tajemnicy przed ambasadorem
rosyjskim w Londynie, Woroncowem. Ciekawy len dokument, zre-

dagowany przez Czartoryskiego i przez mego kontrasygnowany. byl

podpisany przez Aleksandra; mona go uwaa, bez adnych za-

strzee, za wierny wyraz ówczesnych planów czy roje mo<lego

Monarchy. I*ewne indywidualne pitno, które uwydatnia si w re-

dakcyi Czartoryskiego i najzupeniej licuje z jego idealizmem dyplo-

matycznym, nie odejmuje dokumentowi charakteru enuncyacyi sa-

mego Aleksandra; bez w<')tpienia kady wyraz mstrukcyi byl szcze-

góowo dyskutowany z Cesarzem i otrzyma jego aprobat. Jest to

wprawdzie bardzo prawdopodobne, e awanturnicza polityka Ale-

ksandra r. 180i i 18<>5 wzia tak silny rozpd nie bez wpswu pe-

wnej su^rgestyi ze strony Czartoryskiego: byoby to jednak bdem
przypisywa zbyt wielkie znaczenie temu wpywowi. Aleksander byl

od samego pocztku nierównie samodzielniejszym, ni to si zdawao
na pozór, zwaszcza w stosunku z ks Adamem ; wszake da tego

dowód tak jaskrawy nie dalej jak w r. 1^05, po puawskiej idylli,

sam podró swoj do lierlina i polityk swoj w Berlinie. To pe-

wna jednak, e nikt wówczas nie by z Aleksandrem w .cilejszych

stosunkach osobistych od Czartoryskiego, nikomu te Cesara tak nie

ufa — i nic dziwnego; ob. wyej str. 2t4 -254. Uy moe, e plan

zaczepnej akcyi przeciw Krancyi INerwszego Konsula skrystalizowa

si w umyle Aleksandra pod wpywem rozmów z Czartoryskim

i z Nowosilcowem. a idealistyczny kt widzenia, pod którym (

toryski patrzy na plan tej akcyi, przemówi silnie do wyobra/.iu v »

-

sarza, ukazujc w perspeklywie tak pontne dla niego widoki. Ob.

pamitniki Czartoryskiego 1. c. I. 370: Alexandre, fos h dire, m'^tatt

tott cela (\ ceiU t^poue {rompnfjnou nmi mattre). Sn coufianc^

aans hornes tne fahnii iiri deroir r/e /oi/auM de ie srrcir de mon
mirux... J'(iHrnis coii/m titt'Alrxaudre itfrltd, en qHe!tfHe norie, hh

arbilre de pnix pour te moHde nvitist' ; qH'd ftkt te protfrtrur du fai-

ble et de foppritm', le gnrdien d*' la juatice partni les natioHJs i t. d.

Nast«;puje rozwinicie idealistycznego prni^ramu Czartoryskiego. Mon
ayslt^tne devftt rmrmer AlexaHtlre tiitns la diapottittott d'e*pr*i et de

tentiment om i7 t'tait alor§,,. atwo poj, io Ideo Caartor\skiego

hypnotyzoway tom silniej Aleksandra, im podntniej.ssy ku toomu

grunt stanowia w ntm dia sawy, n\r> dla namej tylko miloAci

Smolka, t. II 80
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wasnej, ale dla wyjcia z okropnej sytuacyi, wobec grocych mu
nieustannie atentatów, których niebezpieczestwo wydawao mu si

jeszcze wikszem podobno, ni byo w rzeczywistoci. Mylnem te
byoby niezawodnie mniemanie, jakoby w ówczesnym rozpdzie po-

lityki Aleksandra jedynym motorem by tylko wzgld na bezpie-

czestwo wasnej osoby; w caym nastroju modego monarchy byo
niezaprzeczenie wiele idealizmu, a zreszt i ten nastrój mia take
niejak styczno z okolicznociami, wród których Aleksander wst-
pi na tron. Im wicej poczuwa si do winy, im dotkliwiej mu do-

kuczay wyrzuty sumienia (por, Czartoryski 1. c. I. 261), tem gorcej

pragn zdziaa co wielkiego, w tym stylu, w jakim Czartoryski

przedstawia mu zadania polityki zewntrznej. Dlatego te Aleksan-

der upar si tak niezomnie przy tem, eby kierunek tej polityki

powierzy Czartoryskiemu, pomimo wszelkich wzgldów, które prze-

mawiay przeciwko temu, pomimo niewtpliwego niebezpieczestwa

takiego kroku, pomimo dugiego wreszcie wzbraniania si samego
ks. Adama. Por. Czartoryski 1. c. 360: II voulut absolument me voir

charge du departement des relations exterieiires ; c'etait une de ces

lubies comme U en avaU souvent: Alexandre n'eut pas de repos

qti'elle we fu satisfaite .

.

. Tem bardziej godzi si to zaznaczy, e
w pamitniku Czartoryskiego nie ma adnych wyranych wskazó-

wek, jakoby stosunek Aleksandra do subowej oligarchii, obawa
atentatów i wzgld na wasne bezpieczestwo byy decydujcymi
czynnikami w jego polityce r. 1804 i 1805, albo te w ogólnoci na

t polityk wpyny. Wobec tak cisego naówczas stosunku midzy
nimi, to milczenie mogoby wyda si powanym argumentem prze-

ciw naszemu pojmowaniu tej kwestyi. Trzeba jednak pamita, e
Aleksander nie zwierza si przed nikim z obaw atentatów, chyba

przed jednym Arakczejewem (ob. tom. I, str. 250; 500); bya to zbyt

bolesna i osobicie draliwa dla niego kwestya. By moe zatem, e
Czartoryski nie zdawa sobie nawet jasno sprawy ze cisego zwi-
zku pomidzy temi obawami Cesarza a rozpdem jego zewntrznej

polityki w r. 1804. Choby za by dokadnie rozumia ten zwizek,

pytanie wielkie, czy w pamitnikach jego znalazby si jaki wyrany
lad takiego rozumienia rzeczy. Pomny zaufania, jakiego doznawa
w tym czasie od Aleksandra, nie byby prawdopodobnie dotkn tej

struny w pamitnikach, cho pisa je ju w Paryu, na emigracyi.

Do wczyta si w te pamitniki, eby odczu wysoki stopie de-

likatnoci w traktowaniu wielu materyi; najsilniej uwydatnia si to

w ustpach o Nowosilcowie, cho po r. 1823 Czartoryski móg po-

zby si wszelkich skrupuów w oszczdzaniu »byego« przyjaciela.

Wspomnienia dawnej przyjani, nawet po doznanych zawodach,

dziaay po wielu latach w opisie pierwszych lat panowania Ale-
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ksandra, zwIahzczbl }eM\ pamiQ(3 doznawanej ufnosri nuK/ada/a pisz-

cemu wdzido. Warto wio i na to zwróci uwag, e Czartoryski

w o^ólo nigdzie nic dotyka lkliwoóci Aleksandra wobec groicych
mu atentatow, cho przocie wiedzia i o tym typowym r -ly-

chic/nyrn dawnego przyjaciela i o chronicznem niebozpii .v le,

jakiego byt przez tyle lat wiadkiom; depoaze ambasadorów, zwa-
szcza francuHkich. dostarczaj a nadto jafikrawych po<l tym wzgl-
dem przyczynków. Im dokadniej wejdzie hu; w ocenienie ródowej
wartoci pami«;tników CzartoryHkiego, tem pewniej przyjdzie stwier-

<izi, e z ich milcsenia o czemkolwiek nie mona wysnuwa i*-

<lnych wniosków.

12) W cennej publikacyi W. Ks. Mikoaja Michaowicza ije L-te

l'(tul Stroynuov (i tomy. 'ar. lyuó) — któr cytowa bdziemy
W .\M\I 1. o. z przytoczeniem tomu i stronicy — zwaszcza za w za-

mieszczonych tam protokóach t. z. >Tajnego Komitetu* z lat IHOl—
180;^, znajduj si niezmiernie charakterystyczne przyczynki do po-

znania ówczesnych zapatrywa Aleksandra, mi<lzy innemi take na

armi rosyjsk; ob. szczególnie dyskusy »Tajnego Komitetu« o ar-

mii 1 lipca 1801, \VXMM. 1. c. II. 32 nn.

13) \VXMM. 1. c. II. 218. III. 1(»(3. 110: lisiy Czartoryskiego

I Nowosilcowa do Slroganowa z 1 stycznia, 6 lutego i 17 marca
18<)6, po powrocie z pod Austerlitz. Charakterystyczna jest w licie

Nowosilcowa z 17 marca uspokajajca wzmianka: La gro»sesse (U

V intprntrice douue les plus belles espiTnncea qu'on reprfudra de Vaf-

fection pour IKnipereur . .. W pewnej czci towarzystwa petersbur-

skiego byo bez wtpienia tyle uczu dynastycznych, e ten fakt sam
przez si móg spowodowa niejaki zwrot przychylny dla Cesana
i (••"carskiej pary. Trudno jednak mie wysokie wyobraenie o g-
bolu).ci tych dynastycznych uczu, jeli rzeczywicie w tym wanie
czasie uzasadnione byy obawy atentatu na Aleksandra w rodzaju

zamachu na Tawla. Tor. niej przypiski do art. p. t. >Nowosilcow

przetl r. 18iO« a mianowicie przyp. 20 i 21.

IG) III nn .A('P'i*: Hun. A.ioKCAiiApi* Ilcpnuh II. lóO. Ob. równie
inanifi^st o wojnie z Napoleonom 16 28 li^topada 18<)6. IIo.ihop co^pa-

iir MOKOHorb P. II .\XXIX, Nr. 22 366

15) V and al: NiMjtolron et Alexandie i, I. 35 n. ruiniejaze do-

p(*szn francuskich ambasadorów z czasów aliansu pene ni<viniernte

ciekawych i charakterystycznych doniesie o niebespteozestwaoh

grocej nieustannie rewolucyi paacowej w Petersburgu, niektóre

z nich przytaczamy poniej jako pr«)crynki do charakterystyki da-

nej chwili. Dla ilustracyi ogólnego pooenia, bez wzgltlu na oiloienio

danego momentu, por tame 22: w^ra/enie pewnej damy i wyso-

kiego towarzystwa petersburskiego: Je vi9n3 d'asMister au couronn^-

80»
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ment de l'Empereiir Alexandre
;
faivu ce prince precede des nteurtriers

de son grand-pere, cótoye par cei*x de son pere et suwi des siens.

Tame II. 250, w memoryale o projektach maJestwa Napoleona,

wzgld przemawiajcy przeciw maestwu z W. Ksiniczk ro-

syjsk: Vinconvenient Wepouser une princesse dont on peut apprendre

d chaue instant que le frere vient d'etre detróne. Co jest w ogóle

niezmiernie charakterystyczne w depeszach Coulaincourfa z rozmai-

tych czasów w cigu kilku lat jego petersburskiej ambasady (1808—

1811), to powtarzajce si raz w raz zapewnienia, e jeszcze nigdy
niebezpieczestwo rewolucyi paacowej nie byo tak grone, jak
obecnie; widocznie ambasador, zamiast oswoi si w Petersburgu

z tem chronicznem niebezpieczestwem, spostrzega cigy jego

wzrost z roku na rok. Jedyny wyjtek stanowio par tygodni na

pocztku r. 1808, w lutym i w marcu, ob. niej przyp. 16.

16) Por. Yandal 1. c. I. 128,216, 320. Charakterystyczne sowa
ksicia Rovigo o pani Naryszkinowej: Marie Antonovna aitnait ten-

dretnent Alexandre et croyait servir ses voeux, ses interets, sa secu-

rite meme^ en faisant notre alliee. Na wiosn 1808, wród rozbu-

dzonych nadziei wskutek projektu rozbioru Turcyi na tle francu-

skiego przymierza, Marya Antonowna odzywaa si: Que la France

nous donn ces provinces turues, que tout nos jeunes gens reviennent

de l'armee et ue nous ayons la paix; alors, si quelu'un se plaint

encore de l'Empereur, ii devrait le chasser de la Gour. Caa ta kon-

wersacya polityczna w »petersburskim salonie« hr. Goowin, opisana

szczegóowo w depeszy Caulaincourfa z 5 kwietnia 18()8, stanowi

niezmiernie ciekawy przyczynek do ocenienia sytuacyi Aleksandra

w stosunku do » petersburskich salonów«
;
por. wyej str. 78, przyto-

czon tam enuncyacy kanclerza Rumiancowa,

17) Sam Napoleon zdawa sobi spraw z trudnoci, w jakie

wplta sprzymierzeca tem ©odroczeniem* projektów na gruncie

kwestyi wschodniej ; depesze Coulaincourfa nie pozostawiay mu
pod tym wzgldem adnych wtpliwoci. Nic te nie cechuje tak

jaskrawo tej sytuacyi, jak instrukcya dla ambasadora petersbur-

skiego z 29 stycznia 1808: Examines, Monsieur, sHl est possible ue
VEmpereur surmonte ces difficultes . . . TEmpereur Alexandre peut-il,

sans changer de systeme, ou sans danger d'une revolution, atteindre

Vhiver suivant sans pouvoir dire d ses peuples: »Grdce a mon al-

liance avec la France, fai accru TEmpire de Russie, et si vous aveB

eprouve uelues privations (z powodu systemu kontynentalnego),

elles sont hien plus ue compensees par Villustration ui accompagne

le nom russe et par Vacuisition des riches provinces ui augmentent

la richesse de VEmpire en meme temps ue sa puissance*. W dal-

szym cigu instrukcyi nastpuje zapewnienie: VEmpereur {Napoleon)
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saii bien qu'il eonserrera ceite alliance et ashurera ó l'Kmpereur AU-
Xfindre la tranuUle pouseasiofi de son trónn, soit par iabfindon de

In Vnlttchie et de la Mohlrnie, soit jmr le jmrtfige de I Empire Turc ild.

Tor. \';in(l;il 1. c. I. 177, 22G, 212. 2f;8 (KonsUnl) iiopol) 271 {que l'Kux%n

devienne un lae tnoscorite, potirru que la Mediterran^e d^uieune un
l<ic francais)', 272 (fai vouIh refouler la Huaitie amicalemeul en Aaie:

je lui fil offfr Coustanliuople ; 'óOO |(JI;i uitikiiionia zbyt wiolkich Iru-

<Ii»oci; Constantinople autonome); 329 (zwrot w usponobicniu towa-

r/yHtwa potcrsburskiogo i rozczarowanie wskutek o^lroczenia ture-

ckich planów, niepokojco wrzonio wród towarzystwa monkiew-
skiewskio^o). Co do inoskii^wskicj^o towarzystwa i j«'go óu .ro

usposobirnia, por. ciekaw charaktiTystyki; w nienioryai«- ..:... aja

dla Davuut a, Tokarz: Ostatnie lata Hugona Kotaja I. 300 nn.

18) UlnAhepi.: Hmii. A.-icKcaiiApi> IIopButi II. 327, por. niej

przyp. 100.

19) Tamii! III. 378. przyp. 179.

20) Ob. wyej str. 21 nn.

21) Mctternich: M^moires I. 248. Co do trudnoci pooenia
Napoleona wobec Francyi i niebezpieczestw, które mu z lej strony

groziy, ob. Yandal 1. c. III. 194. Md, 521. Co do zniecierpliwienia

Napoleona wskutek depesz z Peter.sburga o grocej tani usta-

wicznie rewolucyi paacowej, tame 1. 144. Por. tame II. 224 inte-

resujce refleksye Aleksandra w rozmowie z francuskim ambasado-

rem na temat: i^il arrivait qHelquechose ó lEmpereur Sniwlfon... la

Hnssie qui a renonc^ ioue autre alliance. qui mne, ponr cela, es
tnal avec. aea autres toiains^ quel orage fondra sur elle. Tern ciekaw-

sze to r^lleksje, ze wzgl<;du na poprze<Ini ti*mat tej samej konwei-

nacyi: o rozgorycz*eniu rosyjskiego towarzystwa przeciw aliansowi

z Napoleonem. Cesarz powróci by waAnie z Moskwy, chwali si^

przed ambasadorem objawami entuzyazmu. z jakim go przyjmowa
lud moskiewski, nawet dans In hnute soeit^t^ ii avait elr fori aise

de troHver len esprils henucoup moina aigria et prev€Hus contr le «y-

stihne artnel et la France. Ob. niej przyp. 47.

22) \VXM.M III. lóG (ob. wyej przyp. 12).

23) Wymieniono tu nazwiska najwybitniejszych dygnitarzy z cza-

s, .w Katarzyn}, w pierwszNch laLiich Aleksandra. Co lo Znwadow-
skiogo I Czyczugowa. ich stanowisko przychylne wzgli^dem Polski

stwierdzone dokumentami; inno nazwiska wymieniono bez wyrai-

nych w tym wKgli;dzie wskazówek, jako wpywow\cfi prii-iUlawi-

cieii minionej epoki. Co tlo Szyszkowa, ob. nie| przyp. lx*^ !' >r

zreszt w\ej str G9. 72, 101. 110. 128 i niej przyp 44. 107.

24) Oprócz przytoczonych str. 45 sów ksitjciu Uovigo o •syzte-

iuie« Katarzyny warto przytoczyt^ opinii), jak kanclerz Uumiancow
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wyrazi w tym przedmiocie wobec jego nastpcy (V and al 1. c. 171):

L'Empereur Napoleon et en genera tout le monde chez vous se rompe

sur ce pays-ci. On ne le connait pas hien. On croit que TEnipereur

gouverne despotiiiement, qu'un simple oukase suffit pour changer

Topinion on du moins pour decider de tout .

.

. L'Imperatrice Cathe-

rine connaissait si hien ce pays qu'elle cajolait toutes les opinions;

elle menageait jusu'a Tesprit d*opposition de uelues vieilles fem-

tnes, c'est elle-meme ui rn'a dit eela

.

. . Aleksander I zdawa te so-

bie jasno spraw ze zgubnych nastpstw tego systemu Katarzyny;

por. str. 185 jego jaskrawe wyraenie si wobec Wilsona. Std te
pochodzio to wprost wrogie usposobienie, jakie zachowa przez cae

ycie dla pamici babki, cho by jej ulubiecem; ob. Wspomnienia

MichajowsUiego-Danilewskiego, PyccKaa cTapana 1897, I. 479, 480.

25) Nowosilcow do Stroganowa 17 marca 1806, WXMM. III. 110.

26) Yandal 1. c. I. 125.

27) Czartoryski do Stroganowa 23 maja 1807, WXMM. II. 258.

28) R Wilson: Brief remarks on the character and composition

of the Russian army and a sketch of the campaigns in Poland in

the years 1806 and 1807 (London 1810) str. 66.

29) Zaleski: Karol Kniaziewicz (Rocznik Tow. hist. lit, 1866,

str. 46).

30) inHJiB^ep'B: Hmh. A^eKcaH/i;pT> IlepBiH II. 189.

31) Golicyn do Aleksandra 4/16 czerwca 1809, Rumiancow do

Golicyna 15/27 czerwca 1809, Yandal 1. c. II. 546—548.

32) On pourrait, en flattant les Polonais de Vespoir du retablisse-

ment de leur patrie, les maintenir dans le calme et fobeissance.

33) Czartoryski do Aleksandra 12 marca 1811 (Arch. Czart.):

o wojsku rosyjskiem utrzymuje si w Ksistwie Warszawskiem jak

najgorsza opinia: la conduite et surtout les discours du mititaire

russe pendant la campagne de Galicie a fourni heaucoup d'arguments

a cette opinion ...

34) Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 158.

35) Ob. tom I, str. 28,

36) Wedug depesz Coulaincourfa z sierpnia 1809, nigdy jeszcze

wrzenie umysów w »petersburskich salonach* nie dochodzio do tego

stopnia, mówiono gono, e detronizacya Aleksandra staje si nie-

uniknion: ii faut faire VEmpereur inoine, ii entretiendra la paix

du couvent; la Narischkine rligieuse, elle sewira a Vaumonier et au

ja/rdinier, surtout s''ils sont Polonais... Naryszkinowa z domu ks.

Czetwertyska. Ambasador dodaje: Je n'ai pas encore vu lafermen-

tation a ce point et aussi generale. Van dal 1. c. II. 112. Charaktery-

styczne s listy Pawa Stroganowa do Czartoryskiego z r. 1809 (Arch.

Czart. Nr. 5419). Na pocztku roku, przed wojn Napoleona z Austry,
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pisa Slrop^anow : »Voila dans quclle jolie ftituatiou notn* chcr Mal-

tro HVst placi'. A-t-on jainaifl vu un S<juverain n*<Juil k ne pouvoir

ótre k Tabri des iniportuns; ii a des fróqu<nte« conf«'Tence« avec

Schwarzonborg... Najlepszy to wybór. Cesarz >co lubi, »mais Sciwar-

zenbT^^ n'a pas les inf^mes armos poiir aj^r sur nolre Sr ••—• :•:«

Couhiifu*ourt«... (idy wojna wybuciui*. co my zrobimy? ••
, uh

nous k la ruin d'Autriohe ou resterons nous tranquilles? Je crois

que le Maltre croit qu'il pourra so tiror en fmasitaiit et en ^agnant

du tcmps. inais y róussira-t-il? Finassi^ avec ses sujets n'est pas

(liffu-ilf, mais avec quolqu'un qui a 2(X)(>K) bayonnettes'«

87) Aleksander nio móg zarzuci Napoleonowi iadnego uchy-

bienia przeciw osnowie pisanych traktatów, tylyckiego i erfurckie-

go ; wszelkie dalsze widoki, jakif sojusz francuski otwiera Uosyi.

zwaszcza w kw^styi wschodniej, polegay na ustnych konferenc\a«h

midzy obydwoma cesarzami (mianowicie w Tyliy), na korespon-

dencyi dyplomatycznej, na Oi^wiadczeniach francuskiego ambasadora

itp. Odkr^d Aleksander czu si dotknitym warunkami pokoju schón-

brunHkit*go, nieufno jego osobista do Napoleona wzrastaa coraz

bardziej; odtijd te>, domaga si Acisych. traktatowych zobowiza
Napoleona w kwesty i polskiej, nie poprzestajc na wszelkiego ro-

dzaju najuroczystszych zapewnieniach, ie plan odbudowania I*olski

nie wchodzi w zamiary Napoleona

38) Obfity a nietknity niemal dotychczas materyal do hisloryi

akcyl Czartoryskiego I 8t. Niemcewicza w r. 1806 i 1807 w rkopi-

sie aroh. ('art. Nr. 6231; W. Tokarz korzysta z niego, dotykajc

ilekka tej kwestyi w swojej cenn<*j monografii: Ostatnie lal:i Hu-

gona Kolti I, 279. Wszystkie waine papiery, zawarte w lyin r-
kopisie, odnosz si do epoki wojny pruskiej r. 1806/7. W ich rzdiie

najciekawsze: »My.Ali St. I'. Niemcewicza podane J. O. X. Cziirtory-

skiemu co <io urzdzenia ziem litewskich i ruskioh* z dat •Peters-

burg, 26 Nowembra 1806t. tj. 9 dni po ogoszeniu wojennego mani-

festu Aleksandra. H tam dalej : »Myli do egzekucyi wiadomego pro-

jektu przez 8. U. Niemcewicza* — Frojet tfuue d/clnrntton i\ pH-

blier, nprin que ta ConutitHiion nnrn ^U etablie Itit-es snr t'avt-

nir (h la ^ologne viM-6-vi» de la Huttsie — Id^es ponr la proclama-

tion f/Mfl devrnit publier le {jffn^al ett chrf en Ih^ogne iW iwliku
z projektem utworzenia armii nar >. pod wodt Kniaaiewioss,

dla wspódziaania z wojskami ro.s>j ... ii. silne akcentowanie )o«ia

Legionów) — Projekty o<etw do obywateli do wojska — Cimt-

laire dn ^ince tl uelne* personnen t^miMmleji dt la I\>loffm4 (toi

samo po pul-iku; brulion Nienicewicza, poprawki C :o o-

ówkiem . charakterystyczne wyraenie: »potl chor;^ .. . . ...ifchy

Btowiaóskiego«). Jest tam tci kilka spiiu^w o.sób, którym odeswy
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i projekty miay by komunikowane; ciekawe midzy innemi i z tego

wzgldu, ze na nich dopisywano u dou nazwiska i to nieraz wcale

znaczce, widocznie w miar tego, jak nabywano przekonania, e
mona i naley im te plany komunikowa. Spisy Polaków obej-

muj obywateli z caego obszaru ziem polskich, i to z podziaem

wedug prowincyi [Galicie, Podolie et Wolhynie^ Lithuanie, Varsovie

et Grand Poogne), co wiadczy do wymownie o rozmiarach ak-

cyi, jak j obydwaj inicyatorowie zakrelali. Wielki nacisk pooono
na pozyskanie Dominika Radziwia; trzeba go koniecznie sprowa-

dzi z Warszawy; to samo wojewoda Chomiski wysunity na

pierwszy plan, na Grabowskich zwrócona baczna uwaga, ze wzgl-

du na wpyw tej rodziny wród litewskich Italwinów. Lubeckich

nie wymieniono; kasztelan umar by wanie w ubiegym roku, mo-
dzi kasztelanice nie odgrywali adnej roli. Ks. Ksawery koczy do-

piero 28 rok ycia i w nastpnym roku dopiero dobi si pierwszej

funkcyi obywatelskiej (w komitecie gubernialnym do spraw ydow-
skich). Midzy Rosyanami, wymienionymi na tych listach, spotykamy

nazwiska: ks. opuchin, hr. Wasihew, hr. Koozubej, hr. Zawadow-

ski, hr. Stroganow, Nowosilcow, Druynin, Rosenkampff, Budberg,

Beck, Gervais; u dou dopisano par wybitnych osobistoci, które

opuszczono przy pierwotnem ukadaniu listy: le P-ce Zouboff, C-te

Besborodko, le G-l Koutouzoff, le Conseiller d'Etat Diuofff dalej, w o-

sobnej seryi C-e Orloff, la C-tesse de Samoiloff, obok nich : M-me Fe-

lix Potocki, M-me Bohr. Take kilku czonków ciaa dyplomatyczne-

go w Petersburgu figuruje na tych listach. W tym samym rkopi-

sie znajduj si nieco póniejsze: St. Niemcewicza »Uwagi wzgl-

dem ducha, jaki panowa w prowincyach przyczonych od Polski

i jakieby Rzdowi naleao przedsiwzi miary dla utworzenia

w nich teraz poyteczney dla siebie opinii «; memoryal bez daty, jak

wida jednak z treci, pisany wkrótce po pokoju tylyckim i liczcy

si ju z egzystency Ksistwa Warszawskiego; pooono w nim na-

cisk na potrzeb utworzenia komitetu obywatelskiego dla opracowa-

nia zasad przyszej organizacyi narodowej opolskich gubernii*. S
te bruliony ks. Adama z roku 1806 (nie 1810!): Lettre sur le reta-

blissement de la Pologne par la Bussie — Memoire sur le retablis-

sement de la Pologne par la Russie — »Memorya dla Rosyanów

niektórych o Polsce«. W rkopisie arch. Czart. Nr. 5458 bruhon ró-

wnobrzmicych listów ks. Adama do Kniaziewicza i Wawrzeckiego

z napisem: Expedie le 12124 mai 1807 — Projet de lettre a M. Wa-
wrzecki et au G-l Kniaziewicz: »Z rozkazu J. C. Moci powinien ie-

stem zgosi si do JWWM Pana i zaprosi Go, aby natychmiast

po odebraniu ninieyszego moiego listu nie omieszka do Taurog zie-

cha w naykrótszym ile by moe czasie. Ze z tey podróy dla
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JWWM Pana adn«y nie wypadnie nieprsyiemnoci, w tym go lu-

pcfnie upowniam. Dodam ioszczn, o dobro naszych wspóziomków
est przytzyn.i zawoania JWWMPana. Mam zlecenio zarokomen-

dowar J\V'\\'MrP-inu, aby liit m«iy i powDd wyiazdu JWWMrPana
zosta dla wszyslkich w okolicy taiemnic. W nadziei zobaczenia »ic

wkrótce z JWWMPanem mam honor z prawdziwym i powinnym
soflta powaaniem*. Ten sam r(;kopi» zawiora kilka lintów Wawrze-

ckicgo do ks. Adama z pierwszych lat XIX wieku. Wszystkie Awiad-

cz o blizkich mi(,Mlzy nimi stosunkach, nie odnosz;| si jednak do

spraw publicznych. l'o roku 180^ Jest znaczna luka w tej korespon-

dencyi; dalsza rozpoczyna Ri(; dopiero od r. 1813.

39) Arch. Czart. Nr. 0231.

40) l*or. list L. Tlatera do k^ Adama z 21 lipe.i 1S07 przyto-

czony wyej Htr. 63.

41) Na wyjczdncm z Petersburga, ks. Adam wystosowa do Ce-

sarza list, kt<'»ry Mazado pomin w swej publikaeyi ibrulion b. d.

w archiwum C'zart.). Jest to charakterystyczna ilustracya nastroju,

w jakim ks. Adam rozstawiU si z Cesarzem; >egnatc go, po sie-

dmiu z gór latach, w cii|gu których si nie rozstawali. I'retekst do

listu stanowio odesanie dwóch papieniw, które znajdoway si u

Czartoryskiego. »11 m'a paru voir dans les deux derniers entreliens

quo V. M. a bien voulu m'accordcr, que malgró Ics explications

qu'Elle avait daignó avoir avco moi, Ello conservait encore quelque-

choso sur le eoeur qu'E!le n'avait pas voulu m*apprendre. J'ignore

co quo co peut tro, mais st ma .'^upposilion est juste. qu'il me soit

permis, Sire, de Vous reprocher ce silenco. On pout a\oir des motifs

pour changor envers quel({u'un qu'on a honoró du titre d'ami. on
peut avoir k se plaindre dc lui, mais pour({uoi ne pas lui dire au

moins toutes les raisons. Peut-f-tre aussi mes craintos sur co sujot ne

sont-elles pas fondt^ss*. Nastpuj gorco wyrazy przywizania.

>Auriez-vous pu oroire qu*il oauso de la politique j'ótais oapable k

VouH souhaiter du mal?<. Wszak nie chcia zgoa miesza^ si do po-

lityki, uczyni to tylko z przywizania do Cesarza, i pragnie, eby
w przyHzto.ci me mia nic z polityk do czynienia Dalej pisze o

•dwóch papierach*, któro Cesarzowi dorczy; j^nlnym i nich by nie-

zawodnie znany memorya o kwestyi polskiuj i r. 1808. »V. M. ne

m'a rien dit sur les deu.\ papiors que j'ai pris la liborti^ de lut ro-

mettre. Elle ne les avait pa-s lus Je La supplio avcc instnnco dc p;r-

oourir ces deux <!icrits dans un moment de loisir*. Prosi o cierplt-

wo.A podczas czytania i o pol>Ia>liwo.4(^ (indaig^nct', •<^uolquos

soient vos rtisolutions onsuito, ii sera toujours bon quo Vou« soyei

tntit^rement tVlairó sur los deu.\ matit^res los plus importantos que

Vous avoz k traitor dans la vie. Puis«ai-jo (mc) surtout rt^usair dant
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celle qni Vous touche de plus pres et Vous regardele plus directement. Je

n'a jamais rien demande au Ciel aveo tant d'anxit. J'ai pu souventnie

tromper*, zawszejednak mia na celu dobro i chwal Cesarza. Pragnlje-

szcze raz by przez Cesarza przyjtym, eby wyrazi »toutes les motions

qui remplissent mon ame au moment ou je m'eloigne d'aupres de V.

M., mais j'ai craint de Vous importuner par ma presencoa. List ko-
czy si powtórnemi zapewnieniami gorcego, bezgranicznego przy-

wizania. Równoczenie wyjecha z z Petersburga Nowosilcow, kilka

miesicy bawi na poudniu Rosyi, gdzie doszed go niepodany
» bezterminowy urlop « (ob. wyej str. 260). Gdy za mimo to wróci

do Petersburga i prosi Cesarza o »eksplikacy«, otrzyma od niego

odpowied, o której w nastpujcych sowach pisa do ks. Adama
29 grudnia 1808 (Arch. Cz.): »que pour cela qui regarde rexplication

que je lui demandais, ii la croyait inutile, parcequ'jl sMmagine que

vous m'avez rendu compte de celle q'u'il a eu avec vous et qu'il ne

pouvait que me rpeter la mme chose«. Ta wzmianka rzuca take

wiele wiata na okolicznoci, wród których ks. Adam rozsta si

z Aleksandrem.

42) Urlop, za którym Czartoryski wyjecha z Petersburga, nie

by w cisem znaczeniu tego sowa »bezterrainowy«, jak ów bezter-

minowy urlop, równajcy si usuniciu ze suby, jaki w tym samym
czasie ofiarowano Nowosilcowowi (óescponno, ob. wyej str. 260)

a przeciw któremu Nowosilcow na razie jeszcze potrafi si obroni.

Taki urlop mia cech zdecydowanej nieaski i byby wobec dugo-

letniego stosunku midzy Cesarzem a Czartoryskim czem niezmier-

nie racem. Zachowano t delikatno, e Czartoryski otrzyma

zwyky póroczny urlop (semestrej, z którego najwiksza cz sena-

torów korzystaa; on tylko dotd nigdy podobno tego nie czyni.

Czartoryski zdawa sobie jednak dobrze spraw z sytuacyi i zacho-

wa ze swej strony take t delikatno, e przebywajc za granic,

urlop przedua i nie powraca do Petersburga. Ilustracy tego po-

oenia s jego listy do Aleksandra z r. 1808 i 1809, pominite w pu-

blikacji Mazade'a (bruliony w arch. Czart.). Za pretekst przeduania

urlopu suy mu smutek brata po mierci ony i t. p. W licie dd.

acut 10 wrzenia 1808: »D'apr6s les notions qui circulent sur le

Duch de Varsovie, ii parait qii'on n'y est pas extrmement satisfait;

le premier voeu des habitants est sans doute de conserver une exis-

tence nationale, mais celui qu'ils y joignent toujours est de pouvoir

tous ^tre unis sous le sceptre paternel dc V. M.« W licie z r. 1809

(b. d. ale ju po wybuchu wojny) pisze, e z powodu wypadków
wojennych nie moe jecha do kpiel i zamierza d'employer une

partie de Vete d faire un voyage dans les gouvernements de Podolie
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et de Wohynie et d lisiter les eoles (jako korator okrgu wile-
skiogo). Zdajo si. ie lint byl pisany w tym celu, eby Cesarz tnial

spoRohnoó wezwa do stolicy senatora, któy po caorocznym poby-

cie za ^ranic.i znów znajdzie si w ^f: ' h Uosyl. W tym samym
bowi<?in nicdlugini zrcszt.-i licie znnj ; ^ ;•; nastpujca jakby wy-
ra:^.na przymówka: »Quoiquo V. M. I. n'ait pas voulu depuis mon
dópart de Petersbourg me rassurer par un mot crit deSa mam sur

hi continualion do Sa bif'nv«'ilIanco, j'oh»» l<)U|ours m*» flatlor qu'Elle

no nfa pas cnliremcnt rayó du nonibre de ceux auxqui*ls Eile porte

qu('lque bontt^c Do powrotu omielio niezawodnie Czartoryskiego

spotkanie z Faw/om Stroganowem w Tulczynio u hr. Zolii 1'otockiej,

z poc-z;|tkioin sierpnia 1809, i zachta, jakiej z jego strony dozna
(Arch. Czart. Nr. 5M9!. Ze Stroganowem i z jego on b)l ks. Adam
w cigej korespondencyi ; hrabma 8lr. poredniczya w wyjednywa-
niu prolongaty urlopu, gdy Aleksander na wszystkie listy Czarto-

ryskiego o(l[)owiadaI nnlezeniein, a »nieprzedn>.ony« ofiryalnie ur-

lop równaby si d}misyi. Hrabina projektowaa wówczas mae-
stwo Czartoryskiego z jak Uosyank i mimo odpornoci ks. Adama
czy te jego skrupuów namawiaa go do zwizku z osob, która

bya w nim widocznie bardzo zakochana. Zolia Str. do Czartory-

skiego lU listopada 18()8 (tame). l'o w}buchu wojny z Austry pe-

tersburscy przyjaciele nalegali, eby ks. Adam powróci do Peters-

burga; bawi wówczas to w Sieniawie to w Puawach, w zaborze

auKtryackim. Wówczas to, z poczlkie?n czerwca 1809 (28 maja st. st.)

hr. Zofia Sir. pisaa do Cz. : ... »il ne me reste (|u'^ me joindre a vos

amis pour vous enga^er k prendre un parti qui, en vous tirant de

la position d(V<tagróable, dans laquelle vous devez vou8 trouver.

nous procurerait le plaisir de vt)us voir. La conviction que nullepart

vous no pouvez ^Ire mieux cprici* skaniaj t\o tej namowy, nie

egoizm. Je ttuis charyre de voms nssurer r/M* le projet eu tjnesiion et

qui aurnit jm etre un ohstncle A votre arriv^ iei iprojekt maieA*
stwa) n'ejriste plus. etnnt rouaid^re comme nott aretiii; eeci doii de

ce cóttf vous mettre imifaHemetit d votre nise. W dwa m -*
* -":

spotka si ('z. z obojgiem Sir. wTulczune, puczem z I -^

0Htate<'znie pojecha do Petersburga. Kilka miesicy przed tem son-

dowa widocznie teren przez Itzewu^kiego, który wówczas bawi
w Petersburgu; poleca jjj) rodzinie Slrt»gnnowych w pa ' -,iku

18<)8; w«»w«'zas nadiiii«M)i, e nietlawno otrxMi)a list o.; N h|1-

cowa, pierwszy Hosyi otl swego wyjazdu s Petersburga.

4«) W licie b. d. (i WoBowic, w Jesieni 1809, brulion w arch.

Cz.): »l<en!re depuis quelque temp« ilans les frontiiVe* '
' '*

: <v .

.

maintenant je me propose ile hAter le moment oii Je j
• ;

• Ur«

k Vos pieds, Sire, ThommAge de mon devouement et do profiter en*
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core de la belle saison pour faire un voyage de Petersbourg pour

ou je compte partir dans la huitaine* ; zapowiada, e ma zamiar

osobicie prosi w Petersburgu o przeduenie urlopu. W ten sposób

wszelkie wzgldy delikatnoci byy zachowane; w najgorszym razie

ks. Adam mógby by jeszcze w drodze do Petersburga otrzyma
wskazówk, eby zawróci z drogi. Tego jednak zapewne si nie

obawia. Ukazanie si jego w stolicy na krótki czas nie mogo
by Cesarzowi niedogodne; zapowiedziawszy za ustn prob o prze-

duenie urlopu, móg za pierwszem widzeniem si z Cesarzem zmiar-

kowa, czy ma natychmiast z t prob wystpi czy te moe po-

zosta w Petersburgu. Dozna jednak nadspodziewanie askawego
przyjcia (przyp. 44:) i zosla. Cesarz za nie bra wcale na seryo

owej listownie zapowiedzianej proby o przeduenie urlopu; widzia

w niej to, czem w rzeczywistoci bya owa zapowied : owiadczenie,

e Czartoryski natychmiast znów za granic odjedzie, jeeli jego po-

byt w Petersburgu nie jest podany. Ze tak byo a nie inaczej,

wiadczy audyencya Czartoryskiego u Cesarza 7 stycznia 1810; ob.

przyp. 46.

44) Czartoryski do Stroganowa 7 listopada {st. st.) 1809, WXMM
II. 264. Tame o nastpnej audyencyi 27 padziernika 1809, tj.

w sam dzie przybycia wiedeskiego kuryera, który przywióz

wiadomo o pokoju schonbruskim (Vandal 1. c. II. 167). Na
powyszy list Czartoryskiego odpowiedzia Stroganow z obozu

na Wooszczynie 1 grudnia 1809 st, st. (Arch. Czart. Nr. 5449):

»Tout ce que vous me dites est trop juste pour que je puisse

y objecter la moindre chose. Je vois avec bien de la peine toutes les

vicissitudes auxquelles est egare un pays qui aurait du renaitre

a son antique splendeur et vous en 6tre redevable. Les vnements
qui viennent de se passer et vos conferences avec TEmpereur sem-

blent en effet avoir ajournele denouement qui etait attendu par beau-

coup de monde, auquel pourtant je n'ai jamais cru, mais en m6me
temps ne montrent-elles pas que c'est une idee qu'il ne faut point

abandonner et qu'un jour peut-ótre on pourra la faire revivre avec

fruit. Vous ótes surement instruit des conversations que la Com-
tesse a eues avec TEmpereur. Elles annoncent qu'il commence enfin

a revenir a des idees justes, et, a mon avis, ccUe du rtablissement

de la Pologne est si essentiellement liee a la rsistance qu'il faudra

un jodr opposer au joug tranger que je ne concois pas comment
eUe lui chapperait. Ceci me conduit naturellement au desir que je

formerais de soigner le germe qu'il a de cette id et saisir les

occasions de Tentretenir. Je ne vois pas d'autre moyen, mon cher

ami, de parvenir a ce but aussi noble en lui móme qu'il est intres-

sant pour vous. Toute autre manier me parait fondóe sur des bases
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trop fragilcfl pour quelqu'un qui par la carri^ro qu'il a deja par-

courue no pnu plus remonter sur l;i sc^ne sans attirer la plus {p'andf*

attention, cl qui, plus ii sest montró d'uno manier noble, plun ii doil

menager sa n^putation. I^s Empircs, pour jouir d'un** ••*'-'-tice po-

liti((ue stablo, ont besoin d'unc forco intrinMÓquc cori .» et cc

n'e8l que Tótenduc territoriale et ravantago des rapports commer-
ciaux qui donno cetto solidilt^ intf^rieure qui los met k in^ine dc sc

fair«; respoctor par leurs voisins. Dans co «ons, les liinitos qu'il fa-i-

drait donner k la Polo^no pour Ttablir do la niani«'ro c{u'un honiii.*-

sensó doit la dsirer, sont tellos qu'il8 ne pourraient 8'acheter qu'aux

d(^pens do tani d'inrortitude8 ot d'unG lutlf hj douteuso que jod

fort (pic Napoleon lui int'^nio y ponso sórieusomont, et qu*il •st si..--

nient imprudont de H'en)barquor dans Ic Hy^tóinc qui tondrait 4 cctte

inanióre de r^iablissernont, tandis qu'il y a uno autre route plus sim-

plo ot qui nost pas ontiromcnt i\6s et qui offro uno garantio

bion plus cortaino dans lo poids do i i.i..i .i«» oii ii 8'altache. 3t* vous

en conjurt', chorami, móditoz celte id('«o t-t j'o8e croiro quo vous trou-

verez mon raisonnoment impossiblo k ronverser. Je sais combim on

jugo inal de cola choz nous ot combien dos fcons qui occupont des

places distingu(^cs, ont dos pn^jugós ridiculos sur cela, mais ost-c«^ ••" '

raison pour abandonnor la besogno, et cetlo idóe qui vouj< appart

no doit-ollo pas trouvor son plus ardent dt^fenseur ot rinstrumont lo

plus zló pour la inottro k (^xcutor. Co n*08t pas Tourragc d'un jour,

inais, quoi(|uo lenteniont, ii no faut jamais lo pordro do vue. Vodik-

t'il pas un boau sonnon, mais jo suis Hi convaincu de ces v^rit^s quo

jo serais dósespóró do voir mes amis sVn t^cartert. Nie moina na-

turalnio uwaa powyszych pogldów Stroganowa za typowy wy-
raz ówczosurj opinii rosyjskiego towarzystwa o kwestyi polskuj. I*a-

Wfl Sfroganow byl prawdziwym, serdecznym przyjacirlom ks. Adama,

co niezawodnie wpywao na jego pogld w tej sprawie. Nie do l«'u'o

stopnia jednak, jakby to mogo si wyda. Mo/na w tym w. -

powoa si na jiwiadrctwo samego Czartory ' - ••

z pHTWszyi-h lat Aleksandra (Mazade 1. c. 1. 2^

ska stanowia wedug tego Awindectwa pewnego rodzaju noii me
inugere w osobistym stosunku Czartoryskiego z trzema pra\jaou>ini.

Slroganowem, Koczubej(Mn i Nowosilcowem, ilopt»ki ich pt^' '* " «^

widoki nie zi-s/.y sii; z widokami ks. Adama w kwfstyi pol>. >

zaA mona uwaa za rzecz pewni|, to e Stroganow wypowial.il

wobec Czartoryskiego rgerMifwUte swojo zapatrywania w dant^j chn-%h.

nie udzc go, nio kr<;pujc sn; wzgli^tlami obudnej delik itO" " '

Hzc/ery, jak da tego d«)Woil, gdy j»'go zapatrywania na kwev'
^ ^

sk ulegy rnacznej zmianie, on ta.4 nio tai si^ i mcmi pnod Czar-

toryskim, cho móg pniypuszoaa, ie dotknie go trm oioprzyjemnie
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(ob. niej pt-zyp. l-iS). Pogldy Stroganowa stanowi za, bd co

bd wan wskazówk co do chwilowego nastroju petersburskiej

opinii, pod koniec roku 1809 a raczej ju wczeniej, nim ten list by
pisany, nim Stroganow w lecie tego roku opuci Petersburg, pod

wraeniem wojny r. 1809. Nie by on niezawodnie »przecitnym Pe-

tersburczykiem«. Entuzyasta projektowanych reform w latach 1801

—

1804, onierz z senatora i wiceministra wskutek rozczarowania, ja-

kiego w tym wzgldzie dozna, nie róni si jednak tak bardzo

w pogldzie na biece kwestye polityczne od redniego typu opinii

•petersburskich salonów*, jakby to mona sdzi po jego przeszo-

ci przed wstpieniem do wojska. Zacny czowiek o idealnych aspi-

racyach, by w swoich opiniach zaleny od rodowiska, z którego

wyszed, w którem y i obraca si, z którem czyy go wszelkie

zwizki rodzinne i towarzyskie; tem rodowiskiem za byy wanie
• petersburskie salony « w pojciu technicznego terminu Rumiancowa

(ob. wyej str. 78). Tak samo zatem w r. 1809. jak w r. 1811 (ob.

niej przyp. 148), jak w r. 1812 (tame i przyp. 186), opinie Stroganowa

o kwestyi polskiej naley uwaa za pewnego rodzaju wskazówk
na termometrze wspóczesnego nastroju »petersburskich salonowa.

W adnym za razie nie mona ich mierzy inn miar w r. 1809

i 1811, a inn w r. 1812. Pogld Stroganowa r. 1812 przytaczano na

dowód, e ówczesne nadzieje co do intencyi Aleksandra byy zu-

dzeniami: »iluzye«.

45) Mazade: Memoires du P-ce A. Czartoryski et sa correspon-

dance avec l'Empereur Alexandre 1 (Paris 1887) II, 207—214.

46) Tame II, 215—226.

47) niHJiB^ept: Hun. AjieKcaH/i,pB IlepBbiH II, 246, Vandal 1. c.

II. 225: o entuzyastycznem przyjciu Cara w Moskwie.

48) Mazade 1. c. 26.

49) Por. memorya Czartoryskiego o odbudowaniu Polski r. 1806,

tame II. 148—158, zwaszcza za str. 154.

50) »Dosowne wyrazy Cesarza« przytacza Askenazy wedug
nieznanych mi »Zapisek Trubeckiego« w artykule o ukasiskim
(Biblioteka Warszawska 1906, III, 249).

51) Por. Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 295, 296.

52) Mazade 1. c. II. 226.

53) V and al 1. c, II. 354—392.

54) Tame 290-312.

55) Czartoryski uywa tego wyraenia w zapisce o audyencyi

5/17 kwietnia 1810, gdzie streszcza swój memorya o planie Wiel-

kiego Ksistwa Litewskiego, odczytany na tej audyencyi. Sam me-

morya (z dat 2/14 kwietnia), o wiele silniejszy od streszczenia, wi-
cej stanowczy pod wzgldem odpornego stanowiska wobec tego pla-



PRZKD KON0RB8KM WIBDBHKIM 471^

nu, znany od niedawna w p*Inej osnowie; Dubrowin ogloHil go

w roHyjskiin pzzj?kladzie z francuskiego oryginafu, zachowain^go

w archiwum »wIaHiH'j J. C Moóci kanccdaryi* ryccican craputia VJ02,

III. 2H8— 2il).

56) W 9 dni po audyonoyi 6/17 kwietnia, pod dat ce Jeudi 14

nvril ISIO. ('zartoryski napina na«lrpuj;cy bil«?t do Oiansa i nie-

znany, brulion w arch. Czart. i; »DcpuiM la dernióro convcr«alion

(lont V'. M. I. ni'a honort^. jo nai fait que penscr k Tobjet qu'Kllc y
<v.iit iliscut(^, mais juncpr^ pn^sent jo ne trouve rien qui me pa-

raisso MatisfaiHant. Et attcndant, Siro, la bcUe saison 8'avari indH

pas, ot ello e.st d»^jk toule etabliu dans les pay« plus u iw
c'est co qui mc fera aupplicr V. M. do m'accordT lo cong«* qu .

.

a daignó mo promottre. YeuilleK, Sire, me permettre de Yous entrr>

tonir un in.stant sur ce sujet*. Na ton bilet nio otrzyma widocznie

ani odpowiodzi ani zawezwania na audyencyc; wiadczy o tem bru-

lion póniejszego biletu ib. d. prawdopodubnio z maja IKlOi: <Ayant

i[ipris que V'. M. I. allait partir samcdi prochain, je n'oso paA es-

pi^rer qu'Ello trouvo un moment libro k m*accorder. Hans ce cas,

devanl renoncer k leapoir (Kun entrotien avant Son d'part, j'atten-

(irai Son retour pour !<» domander encoro et pour pouvoir prcndre

congó(rElle<. Dodaje przytcm, e pisa do Speraskiego z prob.'\ •de

domandor Vos ordres relativcraent k mon semcstre, car, si la per-

mission (|uo Yous avez daignó me donner, n*etait publice qu'aprds

\'otro retour, celu remetlrait mon depart jusqu'i la lin du juin«.

Prosi wreszcie o upowanienie de dettiamler pas^eitor. I ta proba
pozostaa podobno bez skutku, poniewa pobyt ks. Adama w Pe-

tersburgu przecign.-j si«; do koi'ica czerwca ist. sl.) 1810. Pod dati|

•JU czerwca (st. st. tj. 2 lipca n. sl
)
pisa jeszcze z Petersburga do

Stroganowa (\V.\MM. II, 2GGi: »J'ai obtenu un congi'* dequatro moia,

avoc la promesso do Sa Majostó Impórialo qu'il mo serait continut^

tant (juo je Noudrais. Zatrzyma si«,^ jakii czas w Wilnie dla int
-

sów l'niwersylelu, slamt;|d pojedzie wprost do I'uaw . >I1 mo si

(liflicile de vou8 diro avoo certitudo co (|ue je ferat au bout de qua-

tro mois, car jo n'on ai pas d'idl^e netto moi mdmc Mais trós pro-

babhMuent, je ne mo presserai pas de revenir, je demantl*-^

j)rolt)ngation ile Htwnestre. j'irai peut-etr«' vo}ager*. Moe o»i

w jakim maji\tku »dans U cordon russo; en un moi, je suis dans

un vaguo ot une incertitudo complóte sur oe que je forai«. Z \Yilna

naptsii dwa listy dt) Cesarza; \2 lipca (niezawinlnio st. st., ta data

znajiiuj(< n\ na brulK)me w arch. Czart., Mniade pomiosicta ten

list II, 2H-( pod mylnt) dat;) 12 JaHvier tfilO) i 24 lipca (take nieaa-

wodnie st. st., ob. niej przyp. 71). Czartoryski wyjiH^hal zatem z l*o-

tiTsburga w pierwszej polowie lipca 1810. Z pocztku pisywa do
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Cesarza do czsto; zniewalay go do tego interesa wileskiego

Uniwersytetu, a wreszcie nie chcia zrywa »nitki«, un fil qui pou-

vait devenir encore precieux (ob. wyej str. 76). Z kocem sierpnia

(Mazade 1. c. II, 244) prosi o przeduenie urlopu. Nie otrzyma od-

powiedzi; tymczasem w ostatnich dniach padziernika upyn czte-

romiesiczny urlop. W miesic potem wystosowa do Cesarza pier-

wsz prob o dymisy; za powód posuyy mu szykany, jakich

wówczas doznawa Czacki ze strony wadz, by to jednak pretekst

nawet niezbyt starannie osoniony, skoro ks. Adam równoczenie po-

leca Czackiego na swego nastpc w urzdzie kuratora wileskiego

okrgu naukowego. Istotnym powodem dania dymisyi bya ów-
czesna sytuacya polityczna: im bliej byo wojny z Napoleonem,

tem bardziej ciyy Czartoryskiemu jego rosyjskie godnoci i urz-
dy; odtd te proba o dymisy powtarza si kilka razy w cigu
r. 1811 i 1812. Na pierwsz prob o dymisy (z 15/27 listopada 1810)

Aleksander odpowiedzia synnym listem z 25 grudnia (st. st.) 1810;

zawiera on po raz pierwszy jasno okrelony plan odbudowania Pol-

ski i wzywa Czartoryskiego do wspódziaania (Mazade 1. c. II,

248, ob. wyej str. 85).

57) V and al 1. c. II. 170.

58) Memorya Speraskiego z 11/13 marca 1811, PyccKaa cra-

pnna 1902, IV. 17.

59) Tame: ^o^jkho HaM'B ckojib mojkho y^ocTOB-fepHTBca Bt naM-fe-

peHiax'B <l>paHii,iii; Bt Bin h IlapHJK-fe MoaceTrB óbit njacen- jiy^unik ^h-

njioMaTHHecKiH Ha;i,3op'B.

60) Metternich: Mómoires II. 399—415, V and al 1. c. II. 396 nn.,

472 nn.

61) Yandal 1. c. II. 387.

62) Tame II. 471.

63) Napoleon do kr. wirtemberskiego 2 kwietnia 1811, Schloss-

berger: Politische und militarische Korrespondenz K. Friedrichs

von Wurtemberg mit K. Napoleon I (Stuttgard 1889) str. 232.

64) JIojiojKenie o neyrpajitnoS ToproB.ii na 1811 ro^^t bb nopTax'

B-fe.Traro, Ba.;iTiHCKaro, ^epnaro h AaoBCKaro Mopen h no Bcen cysonyTHOH

rpannii.-fe z 19/31 grudnia 1810, Ilojinoe coópanie 8aK0H0B'B P. H., tom

XXI, Nr. 24.464.

65) Mazade, 1. c. II, 277.

66) str. 86. — Napoleon do Aleksandra 27 lutego 1811, Yandal 1.

c. III. 113.

66) str. 89. — Metternich do Franciszka I 23 marca i 25 kwie-

tnia 1811, Mmoires II, 416—422; Beer: Die orientalische Politik

Oeslerreichs (Prag 1883) str. 250 nn.; Yandal 1. c. III. 104. Osi caej

kwestyi, o ile opieraa si o dwór wiedeski, byo odstpienie Galicyi
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W zamian za stonown.^ kompensat*;; w tym wz^^l^dzie obydwie stro-

ny Honcloway gabinot wiodpiiski. O zamiarze tym piiia le Aleksan-

der do (/zartoryskiogo 12 lut«*f^o 1811, Mazadu 1. c, II. 274.

67) Czartoryski do Aleksandra 12 marca 1811 ilist pominity
w piiblikacyi Mazadp*a, wycigi w rosyjskim przekadzie u Dubro-
wina PyccicaH cTapiiiia 1902. III, 461 ; brulion w arch. Czart.).

68 Z raportów szambelana Thiard, tajnego ajenta francuskiego,

Yandal 1. c. II. 474.

69) Ogiski: Mómoires I. 233 nn., II. !; iin., 82 nn .
3f>6 nn.

O rezydencyi i zbytkownem iyciu Ogiskiego w Zalesiu ob. Jan-

kowski: Powiat oszmiaski, II. 142 2<)0. Artyku A. Po«lwysockiogo

iPyccKih A|>xuB'i. Xii I sir. 637) nie zawiera nic nowepo; s to t)lko

wydane w r. 1873 wycigi ze znanych od r. 1H33 pami(;tników Ogi-
skiego. W papierach Lubockiego (A/44) oryginalny list Ogiskiego
do l.anskoja d<l. Uo/.ana 12/24 kwietnia 1815, w sprawie deputacyi

litewskiej (Ogiski, Wawrzecki, Pociej i L Plater', kt4')ra miaa przed-

stawi* si Cesarzowi w Warszawie podczas jego przejazilu. (Jgiski

pisa juA z drogi do Warszawy; wskutek wyjazdu Aleksandra na

teatr wojny, wstrzymao si nast«;pnie przybycie deputacyi «lo War-
szawy, które miao nastpi na wiosn wskutek dyspozycyi, dan\ch

z Wiednia za porednictwem (Czartoryskiego. Wobec przestróg, ja-

kie Ogiskiego doszy w drodze, obawia si przyb} do Warszawy.
»J'avouerai (pie des avis que j'ai re(;us en route, me donnent quel-

f|ues inquiótudes qui ne peuvent ótre applanies que par Yotre Ex-

cellenee. Vous savez que j'ai (^tó jadis la victime des tivt^nements po-

litifpies. J'ai perdu tout co que jo possedais en Polognc. J'ai recou-

vró une e.\istence fort agr«^able dans oetto partie de ce pays qui est

(^chue en partage h la Russie, mais je nai jamais pu fain» valoir

mes droits en Prusse, et encore moins dan** le L)uchó de Var8ovio

(lont la place de SiWiateur que j'occupe en Uussio m'excluait sous

rancien'regime(!). Avant donc qu'il me soit permis de m'adre8«er au

CiouYernement pn^sent pour róclamer mes pretensions ou plult pour

nonuiier une Commssion qui fut chargee de Telat aclif et passif do

mes affaires, ii est possibK* qu*il se lrouve quelque cróancier 4 Var-

Movie, qui profitant des droita que lui donno le Codo de NapoUV)n,

cherchAt k m'in(|uióter«. Poleca ^ ' rn prolekcyi naczelnika Kz-
»lu i spojl/.iewa si, »(|u'4 titre d -ur et lu^li^gui** tlu gouverni»-

ment de Yilna, autorisiS de se rendre h Varsovie, je ne devrais poa

Atre expo8e & des dósagr(^ments. lorsc|ue les mesures k prcndre pour

les prtH'enir d^pendent de \'otre Kxcellence«.

70) Ogiski 1. c. III. 34 nn Dziennik Kazimierta PUtora \Arrh.

SZCZUCI. A/8; ob. t I, str. 43^1 pni>P- ^^^ wspomina o tej picrwitej

rozmowie Ogiskiego i Cotartem. Odtd w VI, VII i VIII roidi.

Smolka. ( It 81
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korzystamy obficie z tego dziennika, cytujc go DzKPl. Wszelkie

drobniejsze szczegóy pobytu Lubeckiego w Petersburgu r. 1811/2,

o ile nie przytoczono innego róda, wzite z zapisek Platera, noto-

wanych z dnia na dzie, w kadym za razie w cigu tygodnia,

midzy dwiema tygodniowemi pocztami. O pierwszyci dniach po

przyjedzie Ogiskiego do Petersburga znajduj si w DzKPl. nast-

pujce zapiski. »Sobota (8/20 kwietnia) — Poczta — przybywa Ty-

szyski z wiadomoci o przyjedzie M. Ogiskiego Senatora—spie-

szymy do niego — po pierw^szej wizycie pógodzinnej i preliminar-

nych sowach retirujemy si... Xawery na obiedzie u Alexiejewa —
Swieczyn u nas do póna. — Niedziela 9 (21) apryla... Po nabo-

estwie jedziemy do Ogiskiego — i tam obiad — les relations

s'etdblissent — les promesses commencent — les projets s'ouvrent —
la confiance se consolide — po obiedzie co tchu do domu — gocie—

równo z wieczorem wszystko znika — Swieczyn nam zostaje i ga-

wdka przyjacielska do wieczora pónego — Poniedziaek U
(myka; powinno by 10/22 kwietnia): ... Obiad u Walickiego dla

Ogiskiego — by Worcell, Komorowski, Lubomirski, Walicki — a-
dna matadora rosyjska — wieczór u Kozodawlewów (minister Spraw

Wewntrznych) — Wtorek 12 (myka; powinno by: 11/23) apryla:

Zrana Xawery jedzie do Ogiskiego qui a recu invitation d diner

ches TEmpereur — gawdka z Ogiskim (jakby ostatnie inspiracye

dane Ogiskiemu bezporednio przed samym obiadem) — vient en-

suite le diner chez Balassew (minister Policy i) — to jest obiad nie-

ceremonialny, ale tak comme un des accouumes de la maison, na-

wet gospodarza nie byo w domu — wieczorem trzeba byo si przy-

patrze ruszaniu Newy i zdjciu mostu — powracamy do domu,

Tyszyski oznajmuje nam o audyencyi 21/2 godzinnej Ogiskiego u

Monarchy — bdziemy tedy jutro o dziewitej u Ogiskiego— ro-
da 12 (24) apryla: po poczcie u Ogiskiego — opowiada niektóre

szczegóy przyjcia Imperatora, zawsze askawy Monarcha dla pro-

wincyi, obiecuje ryche Grodnianom odpowie dzi«. Dziennik pisany

midzy jedn a drug poczt dla pa, Lubeckiego ony i siostry,

a kuzynek Platera. Odtd pod kadym dniem podobne zapiski o obja-

dach i »gawdkach« z Ogiskim. Rzeczywista zatem data pierwszej

pótrzeciagodzinnej andyencyi Ogiskiego u Cesarza: 23 kwietnia.

Plater wanie tego i poprzedniego dnia pomyli si w rachubie dni

miesica; Ogiski w pamitniku poda dat 13/25; wyej w tekcie

str. 94 podano mylnie 22-go; w pierwszym tomie str. 34 obliczono

poprawnie 23 kwietnia. Szczegó bahy, eby jednak nie utrwala

pomyki, stwierdzamy wyranie cis i poprawn dat,

71) Przed wyjazdem do Parya, w lipcu 1810, Ogiski bawi w Pe-

tersburgu, przedstawi Cesarzowi rozmaite potrzeby i yczenia litew-
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skicj Hzlachty (ekonomicznej natury), zbliy si do Aleksandra, zo-

sta! wówczas mianowany senatorem; ob. Ogiski \. c. II. 869 dd.

Ks Adam pisa do Cesarza pod wraeniom tc^o przyjcia, Jakiego

(J^iski dozna, z Wilna po przyjodzi«» z Petersburga, 24 lipca ist.

Rt.) 1810 M)b. wy«'j przyp. 56): »La manier gracieuse dont Vou8

avez Irait, Sire, le C-te Ogiski, et les espi^rances que (Yous) avea

bien voulu Tautoriser k donner aux habitants do la Lilhuanie sur

Vos intcntions paterndles k leur ó)^ard, l«s a n'mpli« tous do recon-

iiaiHsaii<'e et de joit' dans lattnite qu(* leur mau\ actuels seront

bientót diminuó.s« (brulion w arch. Czart., pominity w publika-

cyi Mazado'a). Po 7 miesicach, w odpowiedzi na list Aleksandra o

zaini<'rzon«'j akcyi w sprawie odbudowania Polski lob. wyit'j sir. 85),

(Izjirlory.ski wspomina o ajentach, wysianych dla Al*>dz«-nia zwasi-
cza rodziny Czartoryskich, przy tej sposobnoci za.4 pyta z niepoko-

jem, czy Cesarz nie zwierzy si c czemkolwiek przed Ogiskim,
• car ii <Hait fort suspect a Paris k cause de difft^rentes phrases qui

lui iHaient echappes«... (Cz. do Aleksandra 12 marca I8ll. list po-

minity w publikacyi Mazade'a, streszczony u Dubrowina, PyccKaa

crapniia 19()2, 111. 461). O pobycie Ogiskiego w Paryu w r. 1810

i na pocz.jtku 1811 ob. Oi^. 1. c. II. 375— 389. Dowiedziawszy si o

podróy (Jgiskiego do Petersburga, Czartoryski nie waha .si ostrze-

ga przed nim Aleksandra ^2 kwietnia 1811, list pominity u Masa-
de'a, brulion w arch. Czart ) : »Ayant appris que .M. d'Ogiski sótait

r»'mlu j\ PHersbourg, j»' crois demon devoir d'av'rlir V. M. qu'il De

jouil pas chez nous dun grand credit. On le croit leger et incoDS^

qiient et la tournure de son esprit et plusieurs traits de sa vie lui

ont donno cette ri^putation. 8i jamais V. M. I. procóde a rex(Scutoa

de son projet, la nussite (l«'«p«'n»lra en grand partie dii chois

qu'Kite fera et des gt»ns (pi'Elle employera. Je crois donc d'obIiga*

tion absolue do Lui parler toujours k cet ógard avec la plus grando

franchise. Je supplie surtout V. M. I. de no pas faire mention du tout

au C-te Ogiski de Yotre correspondance aveo moi, oar je craindrais,

sans mauvaise intention de sa part, que de oonlldence k confidenco je ne

Onisse par rir,quor beaucoup icic. Obawy Czartoryskiego nie byy
moe nieuzasadnione; w kadym rasie jednak takie ostrzeenia i »sa-

kl^cia* szkodziy sprawie w tym wanym mot ' \"
'

der szuka czowieka, któryby podj;|l iny.Al pol.. , ...i ...

go, on sam za.4 od wszystkiego si usuwa, ob. wyt>j str. 123. 124.

72) Wszystko s DsKPI. Tamo p. d. 10/22 kwietnia (mylnie U):

»Uuszatny z wizytami u .\. Kazimiersa Lu' fNiego nowo t Wo-
ynia przybyego r/ui rfcherckc iamttt*^ lie .\.:,..; - u Korda gene-

ra-adjulanta — u Polaków — i nasad do domu« Kazimters Lubo*
inirski przyby zatem do Petersburga niemal rownocsenie s Ogi-

81»
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skim; bywa wiele w » petersburskich salonach«, zdoby sobie pe-

wne uznanie w stolecznem towarzystwie i zaj wybitne miejsce

w kóku wspópracowników Ogiskiego i Lubeckiego. Koczubej pi-

sa o Kazimierzu Lubomirskim do Czartoryskiego 28 stycznia (st. st.)

1812 (Arch Czart. Nr. 5458): »J'ai souvent vu un jeune P-ce Lubo-

mirsky de Dubno qui m'a paru un iomme d'esprit et de beaucoup

de mesure«... Warto porówna z t opini Koczubeja list Lubomir-

skiego do Lubeckiego przytoczony niej w przyp. 93. Kazimierz Lu-

bomirski pochodzi z dubieskiej linii tego domu, syn Michaa, jene-

raa-porucznika wojsk kor. (urodzonego 1765, zm. 1825) i Magdaleny

z Raczyskich, brat stryjeczny Konstantego (z linii dubrowieskiej,

ob. wyej str. 234). Daty urodzenia Kazimierza nie udao nam si
stwierdzi; by mniej wicej rówienikiem Lubeckiego (ur. 1778) i

Konstantego Lubomirskiego (ur. 1786). Ze wzgldu na wybitny u-

dzial Kazimierza Lubomirskiego w pracach politycznych Lubeckie-

go oraz na wielkie nadzieje, jakie rokowa i pierwszymi swymi kro-

kami zupenie usprawiedliwia, warto zestawi kilka szczegóów o

tym zapomnianym pionierze »idei ks. Adama«; moe to kogo za-

chci do przysporzenia nowych. Kossakowski: Monografie histo-

ryczno-genealogiczne II. 48 pisze: »Kazimierz, szlachetny i wysoko
uksztacony modzian, w kwiecie wieku pad ofiar powicenia si

dla dobra cierpicej ludzkoci (W listopadzie 1812). W Dubnie nie-

tylko przygotowa lazarety na bhzko 7000 chorych, ale nadto sam
osobicie dozór wszdzie sprawowa i zajmowa si losem chorych

ziomków i cudzoziemców, zwycisców i zwycionych. Zaraony nie-

bezpieczn gorczk, w cigu dni omiu ycie zakoczyc(. — We-
dug ychliskiego (Zota ksiga szlachty polskiej, V. 129) »ks. Ka-

zimierz, trzeci syn generaa Michaa, oeniony z Mary Granowsk,
h. Leliwa, slarociank tarnogrodzk, wdow po Adamie Chrepto-

wiczu, Kanclerzu W. Lit. i po Aleksandrze hr. Zamoyskim a siostr

przyrodni Aleksandra Pocieja, Obonego Lii, zmar w listopadzie

1812*. Por. o zapale Kaz. Lubomirskiego do sprawy publicznej i o

jego tajnej misyi dyplomatycznej do Szwecyi i Anglii w r. 1811 Ogi-
ski 1. c. III. 4ó.

73) (Str. 97, w. 16 od góry). Por. I. 16—20, 64 W papierach Lu-

beckiego (A/4) zachoway si charakterystyczne lady serdecznego

wspóudziau starego Stanisawa Niemcewicza wobec pierwszych kro-

ków modego Ksicia na politycznej arenie. Wasnorczny list Niem-

cewicza — zdaje si do (Jgiskiego — zachowany moe jako pami-
tka, dd. »24 X-bra 1811 Roku z Adamkovva«, donosi o przygoto-

waniach do wyboru Lubeckiego na marszaka gubernialnego. » Wzgl-
dem X-cia Lubeckiego Pan mnie nie wierzy, e bd roboty, a prze-

cie ja na to stary huzar, zby nad tern zjadem... « Nastpuj szcze-
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gófy o tocz<ic<*j 8iQ walce wyborczej, o zabiorach kontrkandydata,

dotychczuflowo^o marflzulka Pancerzy f'iiikiego itp. Nalf/.y panii<;la,

e wlanio par dni temu. 18-go grudnia (st. st.) wyHzrdl ukaz o przy-

znaiiiu /.^danych ul^ dla iit('Wski«'go obywatfdslwa . dot>chcza.Howe

(•/(^ciuwr zil(d>yczo I^ubfcklego nie inialy jeszcze w- - '-"Lfo znacze-

nia, dopiero ukaz z 18 grudnia (I. 31, II. 152» p' t opuiit; na
stronia* Lubeckicgo i uatwi niepOHpolicio »robot« Nicmcewicsa.

W dalszym ci^gu Nienic<'wicz pisze: • Wczenie chc«; .Htan;^ w (Iro-

dnie, ws/yniko wymaca, eby Pan mój na gotow rzecz trafi... «

Spodzi(?wul si, ie Lubecki powróci z Petersburga na styczniowy

sejmik wyborczy; dopiero nadspodziewany sukces ukazu z 18 gru-

dnia omieli go do promowowania Lubeckiego na marszaka »zaocz-

nie*. Wierzy w powodzenie rozpocz^tej akcyi: •Etit moiitut in re-

hus , i my ludzie a nie bobry, nie zawrze to wielo i otwarcie mó-
wimy, dobrze czasem uchodzi za durnia. Niech sobie krytykuj

X-cia Xawerego, e ;iie zrobi* — tj. e podj si misyi do Peters-

burga - 6e nic nie zrobi; ja zawsze gonu powiem, e wi«'le zro-

l)i tein samen, e chcia i chce robi. Gdybymy od pocztku
przyczenia prowincyów naszych do Hosyi mieli w stolicy podo-

l)nycli X-ciu Xaweremu reprezentantów, mybyiny wiele wskórali i

Monarcha by na lem lini straci...* Najenergicznirjszym a"' "_'• ist

Lubeckiego a wskutek tego najgortszym przeciw nieHiu i oin

l)) Udultowski, niefortunny towarzysz misyi do Petersburga w sa-

mych jej pocztkach (por. I. 1 i<» i>rzyp.). W papierach I.,ubeckiego

zachowa si ci«-kawy autograf Niemcewicza: brulion przemówienia,

które Udultowski mia wypowiedzie na sejmiku sl\czniowym roku

1812, oddajc hod gorliwoci i zasugom Ksicia, a zarazem tuma-
czc si, dlaczego sam z Petersburga po knitkim tam pobycie wy-
jecha (por. wye| str. 96 *JG, przyp ). ( •

;
' do si Niemcewiczowi

zniewoli zawzitego agitatora tlo wygi i tej mow\ na sejmi-

ku ~ niewiadomo; w kadym razie itdutowski odstpi od zamiaru

wyzwania Lubeckiego na pojedynek, czem si przez kilka miesicy

przechwala, n tym zamierzonym pojedynku spori' :ti«»w w li-

stach do I^ubeckiego z r. 1811 (wszystko A/4); I . wspomina
czsto o lekcyach szernuorki, któro Lubi^cki a tego powodu bral

w Petersburgu, doprowadzajc do rzadkiego wirtuozowstwa. Mowa
Niemcewicza na st\czniowym sejmiku '^'•* zaleceniem kandyda-

tury Lubeckiego zachowaa si w A 3 lo w rzadkim \%s|>ól-

/.esnym druku |ak i w autografie Niemci*wicaa (por. I. 44tt;. Na jo*

dnym z listów Niemcewicza do Lul ) (i li lutogo 1812. A^'!)

znajiliije si dopisek pani Wojciochnw .

j i iisr..\VHUiej, ukochanej to-

stry Lubeckiego, obok której ten zimny rr-^koiuo m stanu kaaal

si pochowa. Stanisaw Niemcewicz i Wojciech Pudowski, kolcdiy



486 PRZPPisKi

z Czteroletniego Sejmu, byli w najcilejvszej przyjani, Lubecki, o-

siadlszy na Litwie po kampanii lombardzkiej i po wystpieniu z woj-

ska w r. 1801, znalaz jako 22-letni, ze stosunkami krajowymi nie-

obeznany »odstawny praporszczyk« nieocenionego przewodnika i

mentora w starszym znacznie szwagrze Pusowskim (ob. I. 20, 431)

i wskutek tego od samego pocztku zbliy si do St. Niemcewicza.

Przytoczony powyej list Niemcewicza z 12 lutego 1811 (w prywa-
tnym interesie) zaczyna si od sów: »Winszuj Ksiciu, winszuj
wspóobywatelom moim dobrego zaczcia interesów. Daj Boe tylko

dobrego koca !« Krótko przed tem (30 stycznia 1811) pisa do a-
bckiego Tomasz Wawrzecki: »Z najwiksz radoci dowiedziaem
si o pozwoleniu przybycia do stolicy jednemu z delegatów grodzie-

skich. Powszechna ogóu wdziczno naley si JOWXMci Dobro-

dziejowi i wszyscy ywo j czuj, e to pozwolenie ju go na miej-

scu zastao. Niech Opatrzno tyle wspiera obywatelskie JOWXMci
Dobrodzieja szacowne prace i starania, ile s wielkie Jego przymioty

rzadkimi, a zapewne gorliwe i dokadne czystej cnoty i niepospoli-

tego rozumu usiowania skuteczn, ogóln przyniosyby folg«. Na
tle powyszych sów, pochodzcych od obydwu tak wybitnych przed-

stawicieli tego samego politycznego i»systemu«, nabiera wyraniej-

szego znaczenia miay krok Lubeckiego w listopadzie 1811, gdy

wbrew opinii jednej czci obywatelstwa i mimo przeszkód ze stro-

ny wileskiego jenera-gubernatora uda si przecie do Petersburga

i j si energicznie powierzonej sobie misyi, jakkolwiek spozwole-

nie«, które tam zasta, nie zawierao nic zachcajcego i wygldao
raczej na consiliutn abeundi. Lubecki opowiada póniej Przecaw-

skiemu o przyjciu, jakiego dozna u Cesarza (PyccKan cTapnna 1878,

1. 630): »Aleksander przyj mnie bardzo askawie; wypytywa mnie

szczegóowo o mój udzia w kampanii Suworowskiej i o stosunki

kraju, którego jestem przedstawicielem; rzek, e wniesiona przeze-

mnie proba bdzie przyjta do rozpatrzenia i e co do kadego jej

artykuu bd wezwany do przedstawienia szczegóowych obja-

niecf. Po trzech miesicach, kiedy Ogiski bawi krótko w Wilnie,

przejazdem z Parya do Petersburga, Wawrzecki pisa do Lubeckie-

go (2 kwietnia n. st. 1811): »Senator ju dzi wyjeda i ,na czas

wic stanie w stolicy na pomoc gorliwym i usilnym a zawsze oby-

watelskim staraniom JOWXMci Dobrodzieja. By od nas, szczególnie

odemnie gorco proszony, lecz dzielc z nami najwyszy szacunek

dla cnót obywatelskich i dla prawdziwie rzadkich przymiotów

JOWXMci Dobrodzieja, z najskonniejszem sercem wybiera si do po-

magania bardzo przykadnym Jego usiowaniom«. Tomasz Wawrze-
cki by obywatelem wileskiej a nie grodzieskiej gubernii

;
jeeli

zatem interesowa si tak ywo »delegacya Lubeckiego od obywa-
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tcli finiednicj gubernii, nic co inncfi^o jak polityczno Uo tej mi^yi o-

budzalo takie zaintcrcHowanif* nic starego weterana narodowej spra-

wy, od czterech lat gorcego zwolennika planów litewskiej auto-

nomii z dalHz.j porsprklyw odbudowaniu Tolski pod ber/eni Ale-

kHundru. brak byo lud/.i (por. Tokarz: Ostatnie lata Hugona Ko-
taja I 254); starsi UHtpowali z pola, nii>ch<;tnie zreszt garnli si
do dziaania, nie majc wiadomoci, w jakim pój naley kierun-

ku; nj()«Jsz}ch pocii^al raczrj magnes T' ;» War '>.

atwo zatom zrozumie gori-e poparcie. , ,..* mody 1,... , ^. .o-

znawa w pierwiastkach swego zawodu pu>liczn<>go ze strony Sta-

nisawa Niemcewicza i Tomasza Wawrzeckiego. Charakterystyczna

jest zwaszcza pochwala, oddana Lubeckiomu przez Niemcewicza za

to, e w ogóle »chc" robi*, nic uchyla si*; od tego. Zostawiwszy

powyej przytoczone szczegóy, nie zawahali!*my si te nazwa Lu-

beckiego »uczniem, adeptem St. U. Niemcewicza*. Stwierdzenie tego

faktu nio jest oboj«jtne ze wzgl(*du na gcnezQ Ksystomu Lubi*ckiego«

;

dlatego poMwi<;cilimy mu baczniejsz uwag. \V'cal«' obtita kore-

spondcncya Lubeckiego z krajem podczas pobytu w Petersburgu w r.

1811 zawiera wane przyczynki do historyi jego »delegacyi«, do

spraw k rajoW} eh, objtych instrukcy grodzieskiej szlachty, do roz-

maitych zabirgów wyborczych i sejmikowych, nie dotyka jednak

materyi politycznych w cisem tego sowa znaczeniu. Nie mona
dziwi si; korespondowano poczt, ostrono bya konieczna, na-

wet Niemc«'\vicz i Wawrzecki nie pisali o kw«*slyach »wyszej po-

lityki*. Lubecki znajdowa hu* wówczas w Petersburgu pod specyal-

nym nadzorom i to nie byle czyim, bo samego ministra 1'olicyi,

w którego domu bywa bez ceremonii; on sam to opowiada Vt%v-

cawskiemu po HO latach. Ii) pod nadzorem mimo »aski« monar-

szej, jak sobie zjedna, mimo blizkich stosunków ze Sp«*raskim. a

raczej wanie z jednego i drugiego powo<lu (ob. l*rz»o]awski 1. o.

6H()). Unikajc zatem starannie korespondencyi o kwestyach polity-

cznych, mia bez wtpienia sposobno.A komunikowa si ze swoimi

mistrzami. Stanisawem Niemcewiczem i N\'awrztH'kim. za po-rednu -

twem zaufanych, wspidnych przyjació, którzy w cigu roku na

krótszy lub duszy czas do Petersburga przyjelilali. DiKI*!. wy-
mienia wielu Litwinów, bawicych chwilowo w Pet- -m, w ich

liczbie Stefana (irabowskiego i pomniejszego ministra irza Sta-

nu), przyjaciela Pu«iowskich. Ni»'nc««\\ iczów i Wawr/.-. ^ ^'o. Wre-
SEOio wyjazd Ogiskiego na Litw we wrxt«iiiu 1811 mia wanie
na celu przedewszystkiem ostateczno porozumienie z \Vawrz«x'kim

i caem gronem jego przyjació politycznych; ob. str. 112. 118 nn.

7f)) A. PrztTawski poda (Pycckiui cTApinia 187S. 1. 630> nastpu*

jacy szczegó z ówczesnego pobytu lAibcokiego w Petomburgu, we-
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dug jego wasnych póniejszych opowiada: >Podczas rokowa z mi-

nistrami, które cigny si miesicami i wymagay znoszenia si
z miejscowemi wadzami, miaem dosy wolnego czasu. Korzystaem
z niego dla zawizania poytecznych znajomoci, midzy innemi
z wszechwadnym naówczas Speraskim, a zarazem staraem si po-

zna dokadniej cay mechanizm administracyjny, obezna si prze-

dewszystkiem z Rosy (r^^iasH-feiiinee 3Ke na Hayienie Poccin), któr o-

pucilem przy wyjciu z kadeckiego korpusu. Udao mi si przypad-
kiem znale u jednego bukinisty jak raz potrzebne do tego francu-

skie in-folio. By to nadzwyczajnie dokadny i szczegóowy opis Ro-
syi, uoony dla Cesarza Napoleona, przez kogo doskonale z przed-

miotem obznajomionego, z polecenia francuskiego ambasadora w Pe-

tersburgu. Na podstawie tej ksiki, która obecnie (okoo r. 1840)

jest wielk rzadkoci bibliograficzn, zapoznaem si moe bhej
pod kadym wzgldem z Rosy, nili j znali ówczeni jej dygni-

tarze. Bd co bd, w rozmowach z nimi, wprawiaem ich w zdu-

mienie znajomoci rozmaitych szczegóów o stosunkach pro-

wincyonalnych i o pooeniu ludu, które im samym mao byy
znanea. Jakie to byo dzieo: ów francuski foliant, który takie usugi
odda Lubeckiemu? W kadym razie jaka wiea podówczas publi-

kacya, dokonana pod auspicyami Goulaincourfa. wydana anonimo-
wo, jak trzeba sdzi z powyszej wzmianki, w niewielkiej liczbie

egzemplarzy i do handlu ksigarskiego nieprzeznaczona; przypad-

kiem czy te przez jakie naduycie dostaa si widocznie do »bu-

kinisty«, u którego Lubecki j znalaz. Nie udao nam si zdetermi-

nowa tej »bibliograficznej rzadkoci*. Tylko liczne lady tej lektu-

ry odszukalimy w rozmaitych memoryaach Lubeckiego z r. 1811

(Arch. szczucz. A/H). Mona sobie wystawi, e dokadne szczegóy,

daty statystyczne itp., zaczerpnite z tej ksiki a owietlone osobi-

stemi spostrzeeniami, które tak bystry obserwator zebra w rozga-

zionych swoich stosunkach z » salonami petersburskimi*, impono-
way stoecznym » dygnitarzom «. W tym czasie zawizaa si blisza

znajomo Lubeckiego z admiraem Mordwinowem, jednym z naj-

gbszych bez wtpienia ludzi w ówczesnej Rosyi, od tego czasu

staym i entuzyastycznym jego admiratorem; por. tom I. str. 377 i

534, przyp. 27.

75) Ogiski 1. c. III. 46, 47-70.

76) /IJy6poBHHi>: PyccKaa skhshb Bt na^aji-fe XIX B-feKa (PyccKaa

CTap. 1902, III, 24 nn.); por. tom I niniejszej ksiki str. 28 nn.

77) Por. /Kypnaji'B MaHucrepcTBa Hapo/i,Haro ripocBmeniH 1807,

artyku Noldego o Statucie Litewskim w rosyjskim zaborze.

78) Ogiski 1. c. III. 43.

79) Ob. wyej przyp. 22.
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S()] IIIu^bA6p'b: Hun. A^ieKcajiAp'i> Ilepsu, III. 8.

81) Por. wyej przyp. ft9. Warlo lu pr«} toczy charakter} sty-

czny ustp z pó/nif'j.szej(o listu St. U. Niemcewicza do (.'zartor}Hkie-

go, z O wrze.4nia 1817 (Arch. Czart. Nr. 547». Cay tiTi list polcn

wiadomoci o blizkicm przW:iczr>i)iu Litwy do Króle.«twa, o forma-

cyi litewskiego korpusu, o sowach Cesarza do Oiarowskietfo w tym
przedmiocie i o projektowanym wówczas pierwszym sejmie war-

szawskim itd. »Mó\vi;| powszechnie w Pctersburjcu, >.e plany nowej

dla Litwy organuacyi ju dojrzewaj.i
;
j<*«'li t»» przy w\jf/.dzie tera-

niejszym Cesarza lub na Nowy Uok w Moskwie nie wyjd, tedy

wedug mego zdania na sejmie w Warszawie do Królestwa Polskie-

go przy.'|czcni zostaniemy, czego jednak Litwini nie bardzo
i;\iidj:\*. Je/,«'li Niemcewicz cziil »ig uprawnionym do takiego spo-

strzeenia w r. 1817, po silnem bd co bd wstrznicniu r. 1812,

mona sobie wyobrazi, jakie objawy upadku ducha narodowego
widzia przed U) laty. l<zeczywi.4cie w.Hpóczesne i)ainiQlniki i kore-

spondeiicye daj jaskrawe wiadectwo coraz bardzirj post<;pujc«"go

zaniku uczu narodowych w pierwszych latach po trzecim rozbio-

rze, rosncego zobojtnienia i godzenia si z losem, wród zaostrzo-

nego apetytu na »rangi€ i onlrry itp. l)ubrowin I. c. w\ ' i^

na zestawienie objawów nieprzejednanego usposobienia 1il .j

szlachty, zwaszcza kobiet. atwo byoby jednak przedstawi o wiele

jaskrawiej odwrotn stron obrazu; typ Trlimeny nie b\ bynajmniej

rzadki a uchwycony zosta po mistrzowsku, z wa,ciwein p»

gbokiem oiiczucifin ówczesnego nastroju. Tem smuliui-jsz? b}\ ...

doki na przyszo, mimo edukacyi publicznej pod kierunkiem wie-
o zorganizowanej kuratoryi wileskiej. Trzewe zreszt umysy mu-
siay .Hobi' zdawa spraw z wlych rkojmi trwaoci tego kie-

runku publicznej edukacyi, który wiza sir ci.le ze staitowiskiemi

i wpywem ks. Adama, doznawa mimo j**go potnej jeszcz e upiek

na kad)m kroku rozlicznych szykan i utrudnie, a wymaga roz-

maitych ulfpsze technicznych, ktire w danych ••" h na-

potykay nieustannie na nieprzezwycione prz» ., ,. <\-

wnej nieyczliwoci miejscowych i centralnych wadz i n.

oych zamachów na fundusze edukacyjne. wiadczy o tom wymo-
wnie ówczesna korespondencja Ludwika Platera z t »

(Arch. ("z. Nr. 5511). (iówn rkojmi ulr/yin •
>^'i-'?

*»

z epoki Komisy i Eilukacyjnej z ich dawn ui>.

tna niemono rusyfikacyi z powodu zupenego bruku ludzi w sm-

mej Uosyt. to niewtpliwy fakt. liez autonomii »poNkich k'

i dla szk«) wileiisUiego okrgu zapowiadaa si po)»pna pr<i^ ; - >

jak to rzecz}wi>cie stwierdziy niedalekie wypadki, lak wic i I

broilziejsiwo nie obiec) wao pomylnych zkutków pod wzgldem
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narodowym. atwo zda sobie spraw z pobudek akcyi Niemcewicza

w r. 1806 i nastpnych; atwo zrozumie, dlaczego wanie weterani

Czteroletniego Sejmu, »nie wierzcy w Napoleona«, dyli tak go-

rczkowo do autonomicznego urzdzenia »polskich gubernii«, liczc

si z niebezpieczestwem coraz wikszego zaniku ducha narodowego

i obywatelskiego, jeeli nie wyzyska si pomyhiej chwilowo kon-

junktury politycznej dla utwierdzenia autonomii, dla powoania y-
wioów obywatelskich do rzdów krajowych, dla ubezpieczenia edu-

kacyi narodowej i jej ulepszenia, sowem dla utrwalenia podstaw

bytu narodowego pod obcem panowaniem. W arch. szczucz. (A/3)

zachowa si fascykul z 6 modzieczemi pismami Lubeckiego, z pier-

wszych lat pobytu na Litwie: Sur les starosties, Sur les Juifs \tp. Je-

dno z nich p. t. Sur la jeunesse (pocztek: Le present est gros d&

Vavenir) uTjskuje na marnowanie si litewskiej modziey: Un jeune

homnie, n'ayant point d'etat n'a pas des devoirs d retnplir itd.

82) Por. tom I. str. 286—289.

83) IlfcinnH-B: OóinecTBennoe ;i,Bn3KeHie Bt Poccin npn AjieKcaH^pi I,

(2 wyd. 1900) str. 124 nn., ninjiBflepi>: HMn. AjieKcaH^pTb IlepsiH III.

9 nn.

84) Memorya Speraskiego z 11/13 czerwca 1811, CóopHHKi*

HCTopnHecKHX'b MaTepBJiJiOB'B, H3B.«eHeHHBix'B HS^B apxHBa coócTBeHHOH Ero

Be.oiHecTBa KaHii,ejiapiH I. 215—217, por. Iwaszkiewicz; Litwa

w przededniu wielkiej wojny (Bibl. Warsz. 1906, IV. 436).

85) Por. wyej str. 379 nn., 400 n. oraz I. 304 n.

86) Ob. I. 16, 48, 451.

87) UinHH-B 1. c. 128 nn., 163 nn., 172 nn. Centralistyczna myl
przewodnia planów Speraskiego bya w cisym zwizku z jego

admiracy dla imperyalistycznych urzdze Napoleona. Zdajc
za sobie jasno spraw z odrbnych potrzeb Finlandyi, Polski a ró-

wnie ostzejskich gubernii, powodujc si nadto wzgldami cile
politycznej natury, uwaa autonomi tych ziem za nieodzowne do-

penienie centralistycznego ustroju rdzennej Rosyi a zarazem za

trwae ubezpieczenie tego ustroju. Nie byo wic adnej niekonse-

kwencyi w tem zespoleniu centralistycznej myli z federalistyczn.

88) DzKPl. odsania wiele szczegóów, które mimo suchoci

zapisek tego dziennika, uwydatniaj jasno wpyw Lubeckiego na re-

dakcy majowego memoryau Ogiskiego. Od pierwszej audyencyi

Ogiskiego u Cesarza, Lubecki widuje si z nim codzie, nieraz po

kilka razy na dzie, u niego zwykle spdza wieczory, podczas któ-

rych konferencye przecigaj si »do pónej nocy«. Kazimierz Lu-

bomirski bierze take udzia w tych konferencyach, np. 5 maja n.

st. rendez-vous avec Lubomirski Casimir ches Ogiski. Na trzeci dzie
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potom Khz. LuhoinirHki vietit rhee nous pour qu9 no%u lui eommu'
nif/uions len diff^renUN petiieti proilurtions de Xavier — on ma by
u Imperatora dzi, aitiMi U voudrait pttrer dans le mSme sens*. Lu-

becki zajcjty by zwykle zrana pijaniem, jak wida z co<lzionny«"h

Eapisck DzKl'1.; bjfy to niezawodnio, obok pism urz«;*Io\vych w in-

teresach jpgo »delegacyi«. tak^.n i owe petitem jyro<l%*ctioiui, które Lu-

bomirski chcia odczyta bezporednio przed audyency u Cesarza,

pour parter dnns le mthne sefis. Byo to przód pierwszym momo-
ryatMii O^iskio^o, chodzio o przygotowanie Cosarza na tre^ togo

memoryau, kt<')ry tymczaflom wygotowano. Wieczorem togo namego
dnia by liubomirski znów u Lubeckiego, widocznie dla zdania spra-

wy z audyencyi. Ze to nie bya banalna audyency, wida z wzmianki

u Og. III. 45. Pod d. 10/22 maja zapisuje lizKPl.: »plusieur8 person-

nea sont tellement accoutums icl de voir Xavier avec Ogiski qu'el-

les demandent i%. co dernier des nouvelle» de Xavier, sitót qu'on ne

lea voit pas ensemble*. W ostatnich dniach przed audyency 15 Y7

maja, na której Ogióski odczyta swój memoryal ('esarzowi, odby-

waj si czc^^tszo jeszcze nii dawniej konforoncye. 13 26 maja: *Sou8

noM8 r^unUsotis chee ()gitiski— gl\^^ (idka wikszej mnioj.szej wagi«.

—

Nazajutrz : *Nous twus rritnissofis nvec Cnsimir Lubomirski a diner

chee Ogiski*. W sam dzie iwieczornej) audyencyi, po teatrze; »le-

cim do Ogiskiego ijui ne demeure ud rois pas du ih/dtre — et

une faia qu'on y ea, wieczór do póna tam si<j spdza*. Cmlzienne

to zapiski posyano kad poczt do Szczuczyna 17-Iotnioj ks. a-
bckiej, nic te>. d/.iwnego, e usuny kuzyn nie pisa w nich o tre-

ci owych »gawd«»k mniejszej wikszej wagi*. Wyjtkowo wyrywa
mu si z pod pióra co takiego jak : on se fni part rer^proguemeni

d'nUentes et de crnintes. .

BU) Ob. wy/oj Hlr. 54.

90) III 11.1 b^e pi. Mmo. AjieKcaiA|>'i> Ilopnuh III. 8.

91) Speraski do Aleksandra 2H marca (st st) 1812. tamie 46.

92) Memorya Speraskiei^o z sierpnia 1810 o sprawie polskiej

(PyccKaM cTapniiu li)<K), I\'. 436 --4K)): ^"^rh HAuncK-n CnrpaioKAro no

nojiiiTiiMrcicnM'1. Al^-iaMi.. Por. wyiej przyp. 84 : memorya Spera-
skie^o z 11,^3 czerwca 181L Co do komitetu, który wcnllug projektu

Speraskiego mia w Wilnie obradowa nad dezydernlann »litow-

skieh gub(>rnii«, naley zaznaczy, ie pierwsza my.Al ustanowienia

tego komitetu w\sza w roku 180<t od Stanisawa NicnuHnvicza. ob.

wyej przyp. 88.

93) Kazimierz Lubomirski ilo Lubeckiego 7 lipra n. st. 181 I-go

(Arch. SZCZUCI. A 4). W li.Acie tyn\ nazywa Lubomirski przysze pa-
stwo lit<»wHkie nie \Vielkit»m Ksistwem, ale »KroleMiwem L..«: Ni-

gdy nie zdaoby mi si. aby osobny budet wydatków i percept ukta-
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dany by dla Królestwa L...; wydatki tego Królestwa nie mog by
w stosunku z intratami. W proporcyi ludnoci moe i musi trzyma
80.000 wojska: bdc granic wojskow najwaniejsz caego Impe-

ryum, utrzymanie fortec, magazynów, szpitalów wydatki wymaga,
tyczce si ogóu Imperyum. Reszt Ksi sam i Plater dodacie...

Ja dzi odpywam do A...« Przytoczony tu ustp zasuguje z dwóch

wzgldów na uwag. Wyrazy : »Reszt Ksi sam i Plater dodacie*

odnosz si do pracy Lubeckiego i Kazimierza Platera nad projek-

tem organizacyi Wielkiego Ksistwa czy te Królestwa Litewskiego

w ramach programu objtego memoryaem z 15/27 maja (Ogiski

1. c. II. 115). Wida, e ta ich wspólna praca rozpocza si ju
przed wyjazdem Lubomirskiego do Szwecyi, w czerwcu 1811, a wic
bezporednio po audyencyi Ogiskiego 27 maja. (Daty n. st.). DzKPl.

zachowa wanie w zapiskach z czerwca 1811 liczne wzmianki

o natonej wówczas pracy obu przyjació, którzy wspólnie mie-

szkali: wielk cz dnia zajmuje im praca przy biurku. Z przyto-

czonego ustpu listu Lubomirskiego wida, jak skromne rozmiary

zakrelano wówczas »wyodrbnieniu< Litwy, skoro Lubomirski

owiadcza si nawet przeciw autonomii finansowej. Taka powci-
ghwo zgodna zupenie z liniami wytycznemi majowego memo-
ryau, a niemniej i z projektem wojskowej organizacyi, któr sam
Kazimierz Lubomirski wypracowa przed wyjazdem do Szwecyi (ob.

str. 145 oraz niej przyp. 122). Wszystko to odbija jaskrawo od

znanego nam i w papierach Lubeckiego zachowanego projektu kon-

stytucyi W. Ksistwa Litewskiego lob. wyej str. 129 i 131 oraz

niej przyp. 108 i 123).

94) Ludwik Plater do Czartoryskiego 25 padz. 1811 (Arch. Czart.

Nr. 5511); por. Iwaszkiewicz, Litwa w przededniu wielkiej wojny

1. c. str. 44iO, ob. niej przyp. 101 i 102.

95) Sowa wyjte z czerwcowego memoryau o organizacyi woj-

skowej W. Ks. Litewskiego (por. wyej str. 145), Arch. Czart. Nr.

5241.

96) Ogiski 1. c. III. 75.

97) Tame III. 77—80. Rkopimienny tekst tego projektu z li-

cznymi waryantami zachowa si w papierach Lubeckiego A/3. ~
Oprócz kilku szczegóów wikszego lub mniejszego znaczenia, za-

chodzi midzy obydwoma tekstami znaczna rónica w porzdku
artykuów. Tekst podany w pamitnikach Ogiskiego (skracamy OG.)

zawiera 11, tekst rkop. w papierach Lubeckiego (skracamy LUB.)

13 artykuów. Pochodzi to ze cignicia dwóch art. LUB. (XII, XIII)

w jeden art. OG. (VII) oraz z wypuszczenia X art. LUB. : U sera

pris des mesures poiir la conservation des anciens monuments Li-

hiianiens; un fond sufjisant sera destine ii Tentretien de la cathe-
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drale de Vilnu. Porzdek artykuów %v LUB. racyonalniejRzy ; tam
znajduj n\q na naniyin kocu artykuy o UNtanowirniu komitetu,

który ma wypracowa szcz- - ' - '
* rirtrzncj ort' yi

W. Kh, Litewskiego oraz o lu; w o( i ify

te wKunif^to w sam rodek aktu poinii;clzy prawa zanadniczo W. Kt.

Litownkiego. I*orz.'idek pierwszych pirciu artykuów jc<liiakowy

w obu tekstach; OfJinicnny ukad zaczyna h'hi od n ' arl.:

LUB. VI - OC. VIII. LIB. VII -- 0(i. X. LUB. \.. .. IX.

LUB. IX = 00. XI, LUB. X niema w 00.. LUB. XI == OG. VI,

LUB. XII i XIII = OO. XI. Co do r«»inic redakcyjnych, jedna szcze-

gólnie jest bardzo charakterystyczna.

LUB. OG.

Art. II

Lo (iraiid-Ducht' dt> Lilhuanie Le Grand-Ducht^ de Lilhuanie

8eragouverin' en Notre tioin parun ."era administrt^ par un fouclion-

fonctionnaire gnral qui portera naire qui portera le nom de Lieu-

le titro de Lieutenant du Grand- tcnant do TEmpereur, gouvernant

Duo de Lilhuanie. le Grand-Duchó dc Lithuanio.

Art. III.

l^e Lieutenant du Grand -Duo Le Lieutenant de TEmpercur
de 1 .ithuanie sera nomm par Nous nura le titre dWlesse . »7 sera affer-

te uiie partie des domaiues de la

6a Couroftue pour son enlretien. Sa
r^flldonce sera k Yilna comme chof- r<^sidenco sera k Vilna comme chef-

lieu du Graiid-I)uch(^ de Lithuanic lieu du Grand-Ducht^ de IJthuanie.

W pierwszym rzdzie mylano o powoaniu którego z Wielkich
KHii)>.;|t na Namiestnika, byo jednak do prawdopodobne, ie do
tego nie pr/yj«i/ie. W drugim rzd/ie by kandydatem ks. Adam.
o il'by prz}I()/.y r<;kt; tio cal«'j akcyi. co w ówczesnych okoliczno-

ciach wydawao sii; doA W2(lpliwem ,ob. wyej sir. Iii). W trzecim

rzt^dzie dopiero stawaa kandydatura samego Ogiskiego, la lo Je-

dnak miaa wiele widoków, wobec maego prawdopudobi«*stwa p
szej i drugiej Ciekawa wob' r • -

, owa dha«)4 o lytu i uposa/«>me
Namiestniku w redakcyi (

ij^ ;.» Mni«j /namienne alo nie wi^^cej

udane inne zmiany, przewanie stylistyczne. Acii)gni<^Mo dwóch arty-

ku«»w (o komitecie) w Jeden zupenie nieiurtunne. LUB. art XII okrela
jasno zadanie komtteiu. XIII suy do wymienienia osob. któro b^
p«)w«)Iaiie do jego skadu; (Ki. mit^sza je Ino z drugiem. I codo
skadu komitetu jest w obu tekstach rónica nie bez znaczenia.

OG. : »La rt^daclion de co n^gldment gi^ni^ral est conlló k un Comitó
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nomme par Nous et compos de N... N...« LUB. XII rozrónia dwie

kategorye czonków komitetu, cho wszystkich mianuje Monarcha.

»Dans la vue de róunir le plus de lumióres possibles et de recueillir

tous les renseignements de localit necessaires, nous avons decidó

de nommer et nommons pour le Comitó N... N... N... ainsi, que

huit membres choisis par Nous parmi les habitants de huit gouver-

nements dont Nous avons form le Grand-Duchó de Lithuanie, sa-

voir du gouvernement N . . . N . .
.

, du gouvernement N . . . N . . . etc.

«

W redakcyi ostatniego art. LUB. zachowa si moe lad pierwo-

tnego planu, eby same gubernie wybray swoich reprezentantów

do komitetu. Wyran wzmiank o tym planie spotykamy w licie

Ludwika Platera do Czartoryskiego z 25 padz. (st. st.) 1811 (Arch.

Cz. Nr. 5511): Son idee primitive etait de les faire choisir par les

goiivernemens ; U s'es arree depuis (Ogiski) d les nommer. Sam
Speraski zastanawia si w swym memoryale z 11/23 czerwca 1811

nad temi dwiema alternatywami, owiadczy si jednak ostatecznie

za nominacy czonków komitetu, a to gównie ze wzgldu na przy-

spieszenie rzeczy (ob. wyej str. 110 oraz przyp. 84). Co do samego
projektu ukazu o W. Ks. Litewskiem, Ogiski zamieci jego tekst

w swych pamitnikach, nie piszc wprawdzie wyranie, e sam go

zredagowa, ale te bez jakiejkolwiek w^zmianki o wspóudziale kogo

innego w redakcyi tego aktu. Wedug przytoczonego listu Ludwika
Platera z 25 padz. 1811 naleaoby sdzi, e to on by redaktorem

projektu. J'ai lu le memoire d'Ogiski presente de lEmpereur et

acceuilli avec le plus grand succes (t. j. memorya z 27 maja 1811,

jak wida dokadnie z podanej treci)... »Je proposai d'y ajouter

Temploi de la langue polonaise dans rexpdition de toutes les affaires;

le principe de ne donner les places et les fonctions qu'a des Lithua-

niens; Ttablissement d'une chancellerie de Lithuanie a Petersbourg,

afin que le nexus ne soit que personnel; celui d'un Conseil d'Etat

et des Ministres dansleDuche; la sóparation des fonds de Tlnstruc-

tion publique et la nomination des membres du Comite«. Posya
Czartoryskiemu projekt i prosi o zwrot, przy czem dodaje: Ogiski

prit ce projet, decide de out oser pour le faire accepter
et signer. Z ostatnich sów wynika jasno, e ów projet by zreda-

gowany w formie ukazu, który Ogiski mia przedstawi Cesarzowi

do podpisu, jak to rzeczywicie uczyni w dwa tygodnie niespena

po powrocie do Petersburga a w trzy po konferencyach z Platerem.

W samej rzeczy punkla, wymienione w licie Platera jako jego
wasne dodatki do punktów memoryau z 27 maja, to istotne, zasa-

dnicze rónice pomidzy tym memoryaem a padziernikowym pro-

jektem ukazu. Z tern wszystkiem wane wskazówki przemawiaj
za lem, e waciwym autorem projektu (t. j. tekstu ukazu) by nie
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Ludwik Plator alo Luhccki; e Ogiski powióz w wrzeniu na I.i-

u'<' jcotowy projokt ukuzu <Jla pr/ " itowunia z Wawrzeckini

1 jego przyjaciómi polityi-znynii. W .1 ki ni»* nun^l j«'clnak stawi

8i(^> na wyznaczone przez Ogiskiego Hpotkanie w Szawlach 26 wrze-

nia 8t. 8t. (8 padziernika) i wyftial tam Ludwika Tlatera, naatpDie
'/.afi w Wilnio aprobowa cay rezultat HzaweUkiej k- icyi. Za

.lutorstwein I^ubeckicgo przemawia ju>. sam r(;kopi .... ..ny tekst

• projektu* Iz waryantamii, zachowany w jego papierach. To nie

rozstrzygaoby jednak rzeczy, wiadczyoby tylko — o czem i tak

(lic mo^.iiaby w:{tpi — e Lubecki mia udzia w ukadaniu tego

projektu* i wskutek tego zachowa w Hwoich papierach jedn re-

<lakcy:| aktu, przepisan;| na czysto. Kopia ta nU' b}a przepisana

ani przez samego Lubeckiego ani przez Kazimierza IMatnra; nic jest

to le charakterystyczne pismo Ludwika FMalcra, zup*nie niepodobna

do jego charakteru. Podobno jest to pismo Kluczewskiego lob, wy-
ej 102, 191, 193 nn.). o klórym czsto w tym czasie wspominaj
zapiski DzKFl.; raz (4 lipca) jest nawet wzmianka o kancelaryjnej

pomocy Kluczewskiego: »I'rz<^z Kluczewskiego expedyujemy listy od

rana do obiadowej poryi. O Kluczcwskim za donosi Czartoryski«'mu

Stroganow (w lutym 1813, Arch. Czart. Nr. 6i49), e to om przepi-

sywa rozmaito papiery polityczne, które wychodziy z litewskiego

k(')ka w Petersburgu, a mianowicie cay operat iLubeckiego i Kazi-

mierza Platerai o konstytucji przyszego W. Ks. Litewskiego. Lu-

l)ecki zaj(;ly by tym operatMU ju od czerwca 1811 (ob. wyej przyp.

93, str. 492), i to wskutek rady Speraskiego ^memoryal 8pe-

raskiego z 11/22 czerwca 1811 1. c, ob. przyp, 8l Naley z po-

wyszemi wskazówkami zestawi punkt wyjcia, jaki Ogiski sobie

ohru w przedstawieniu >projektu« ukazu a uwydatni w sw> m licie

lo Aleksandra z 22 padziernika (st. st,) 1811: ^La locture de la

nouvelle organisalion du Snat de I*eter«bourg et quelques ren^^ei-

gnemcnts (|uo je me suis procurt^ sur ladministration tle la Finlanile.

uroni fourni TideA dun plan plus simple et ({ui iW;arte beaucuup de

liflicultes dans l'oxcutionc. To projekt reformy Senatu, wniesiony

lo liudy Pastwa w lipcu 1811 — jeilna z waniejszych czci ska-
.lowych ogólnego planu reformy Speraskiego oh •* • " Ml
i plan autonomii linlandzkiej, opracowany row iiie (•

^
''go

a urzeczywistniony ostatecznie w dwa miosi2|cc po licie C^gisktego

z 22 pa/dziiTiiika (st. st.) 1811, w manife.cie z U grudnia (sl. iL)

1811. Je/li zatem Lub«*f' ' ;.\ si szczeguuwem .v - ; • --

ganizacyi W. Ks. I,i • ^'u wskulek r.ids >i
w tym operacie posun si 1h*z porównania dalej, nii to zakrt\4lal

program, objy majowym memuryaJem < go. jeih aasady

tego operatu zharmonizowa zarówno s proj<'Ktuwanom naówczas
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dopiero autonomicznem urzdzeniem Finlandyi a zarazem z wyty-

cznemi liniami caego »kolosalnego« — jak Korff mówi — przeo-

braenia caego Imperium: wszystko to przemawia za tern, e im-

puls do zasadniczej zmiany frontu w programie litewskiej autonomii

midzy majem a padziernikiem 1811 dany by bdto przez samego
Speraskiego bd te wskutek bliszego zetknicia si ze Spera-
skim. Przypuszczenie to nabiera za zupenej pewnoci wobec po-

zytywnych danych, wiadczcych o rzeczywistem wówczas zblieniu

si midzy Speraskim a Lubeckim. Oprócz szczegóów przytoczo-

nych dla ilustracyi tego epizodu wyej str. 111, DzKPl. zachowa
kilka nieobojtnych wiadomoci o stosunkach tych dwóch mów
stanu wanie w cigu lata 1811. Notujemy je tutaj (daty st. st.).

Najpierw 21 maja: »audyencya u Speraskiego«. — 25 czerwca:

wjutro pod wieczór dans le moment ou Von peut trouver Mrs. Spe-

ranski et Balaszow au logis, posja si do nich expedycyjka dla nich

przygotowana«. — 5 lipca: »List od Speraskiego zapraszajcy na

godzin drug dzi do siebie — Xawery do Speraskiego — Yous

save3 par la lettre cle Xavier guel est le resultata. Nazajutrz: »Wie-

czór u Kozodawlewa, gdzie dowiadujemy si, e Inflantczycy otrzy-

mali ukaz, pozwalajcy wszystkim debitorom (sic), którzyby przy-

muszali kredytorów swoich do opaty kapitaów w srebrze, nie

opaca onych jak po 2 ruble za rubel srebrny a po 2 r. 65 k. za

talar — do póna dzi bawimy u Kozodawlewa et de retour spa —
dzi Speraski przesya ukaz, o którym Xawery pisze*. Tymczasem
Speraski wybiera si na wie (por. wyej str. 141); DzKPl. zapi-

suje 13 lipca: >0d rana gawdka wzgldem papierów, wraz za po-

wrotem Sp.... poda si jemu majcych«. Z Ogiskim utrzymuj
si cigle te same stosunki, cokolwiek rzadsze z powodu przenie-

sienia si Ogiskiego na letnie mieszkanie pod Petersburgiem. Raz

odwiedzili go tam Lubecki i K. Plater. ^Ogiski nous retient i jak

pucilimy si w gawdk obszern et, fos le dire, nie bezpoyte-

czn — skoczyo si na tem, e wyjechalimy do domu o pó do

dwunastej w nocy«. — 2 lipca: »Ogiski dzi znowu na obiedzie

u Monarchy — zawsze Pan askawy, zawsze uprzejmy, ale dzi nic

wanego*. Wzmianki o Speraskim rozpoczynaj si znów dopiero

od jego powrotu w jesieni; szkoda e tam jest wanie kilka luk

w zachowanych lunych kartach DzKPl. Tymczasem, w cigu lata,

postpowaa praca nad projektem konstytucyi W. Ks. Litewskiego.

DzKFl. zawiera czste wzmianki o wspólnem obu przyjació lcze-

niu nad »papierami« podczas letnich miesicy, kiedy Lubecki wniós

by ju drug, majow prob do Tronu w interesach grodzieskiej

gubernii. Musiay to by zatem roboty innej natury, o których

Plater wspomina (daty starego stylu): 27 i 29 maja, 7, 8 czerwca,
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U, 17, IH, 21, 26 lipca, 1, 24 Hicrpnia, 1. 7 wrzenia. Wymieniamy
j<'(iynio waniejszo wzmianki, gdzie je«t mowa o uslawiczncm prz©-

rJibianiu ftpapiorfW* WHkutt-k ostatni-j konferonoyi f»gaw<jdki«) itp.

• Wiele Hic to razy jiMlna rzecz przcmacTujc, napisze, odmieni —
o tem nio maj adnej idei ci, kU'>rzy tylko dla wasnych inU>rcsów

pod pozorem interesu publicznego przyjad a potem cay nwój ta-

lent na o^.idywaniu wynurz*. O treci, o przedmiocie tych robót

naturalnie i teraz mc nic donosi w zapiskach przeznaczonych dla

17-letniej kuzynki, daje do poznania jednak, >.e to wielkiej wagi

>papicry<, nad którymi obydwaj lcz i które cigbf przerabiaj:

Nous fflisous re t/ui n 416 icrit . . .
— apr^s heatiroup de rhanyemenis

fWHs donnous la dernidre main ó ce qHi doit trc prrsentr — »ga-

w<;dka wzgldem odmiany papierów*. — Ijecture de quelqueckot€

qni a rapi>or ó nona (podkrelone) — >pisanic i przepisywanie pa-

pierów, które obcemu pióru powierzy nie moina« (pó/niej wido-

cznie zdecydowano 8i«; powuTzy przepisywanie Kiurzew.skiemu.

który wraz z Wickim czsto w tym czasie odwiedza Lubcckiego).

Wreszcie 1 (13) wrzenia: »Cay dzie destynowany na podajce si
roboty, dla których ju czas przyszed, bo i z drugiej
strony gotowi ju na przyjcie. — Lektura nowa ju przepisa-

nych ale potem odmienionych robót — dla ostatecznego przepisa-

nia — a to z dysku<«yami i clopisaniami*. Wanie w tym czasie

Speraski albo ju powróci by z letniego urlopu albo lada chwila

mia powróci (ob. wy/.ej sir. 141). Ogiski za.4 wybiera si na Ij-

tw lOgióski 1. c III. 72). dla ostatecznego porozumienia si
z Wawrzeckim i z innymi przyjaciómi politycznymi. W tydzie po-

tem (8/20 wrzenia): »Cae rano w domu — detale w robótkach na-

szych Ogiski u nas, skd do rónych osób jedzie na wizyty

7. poegnaniem i od nas do Imperatora na obiad - my jogo po-

wrotu czekamy u siebie a z nim razem na wieosór do niego«. —
Nazajutrz: tNa obiad i lektur do Ogiskiego, dlatego, e ma jecha
nazajutrz*. Ostatnia zatem konferencya Ogiskiego z Cesarzem prsed

wyjazibin na Litw (Ogiski I. c. III. 72. 73i oilbWa si 20 wn©-
nia, 22-go Ogiski wyjecha. Wówczas wic gotowy by gówny
zrb projektu konstytucyi, wypracowikny przez Lubivkiego i Kami-

mierz 1'latera (Ogiski 1 o. III. 115i w porozumieniu ze S|M«raA-

skim a w Uaidym razie na jogo wezwanie. Ogiski zabra go sob
ten elaborat na Litw. Na podstawie t4.>go elaboratu tooiya si
w Hziiwlach dyskusya i Ludwikiem IMaten^m. który o toku caej

roboty by niezawo«lnie dobrze poinformowany przez brata. Midiy
papierami, które Ogiski powióz na Litw, znajilow.i .m takio go>

towy projekt ukazu o W. Ksistwie Litewskiom, zawierajcy kwio*

tossenoy caego elaboratu Lubockiogo i Kasimierma fUtt^ra. a !••

Smolk*. t II 8S
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razem formaln zapowied opracowania szczegóowej organizacyi

Ksistwa przez powoany do tego Komitet; substrat do prac tego

komitetu by przygotowany w gotowym projekcie »Ustawy«, jak to

ju w czerwcu zaproponowa Speraski. Stwierdza to dowodnie do-

pisek na licie Ludwika Platera do Czartoryskiego z 25 padziernika

st. st.: »Renvoyez moi par Kluczewski mes brouillons de TUstawa
et de rOukaza. Jeli za Ludwik Plater (ob. wyej str. 494) przed-

stawi to wszystko Czartoryskiemu jako swoje wasne pomysy i ela-

boraty, aprobowane przez Wawrzeckiego, niema powodu posdza
go o czcz przechwak. Z caego listu L. Platera do Czartoryskiego

(25 padziernika 1811) wida jasno, e liczy si z uprzedzeniem ks.

Adama do wszystkiego, co pochodzio od Ogiskiego; listy Czarto-

ryskiego stwierdzaj, e mia do tego uzasadnione powody. Im sil-

niej zatem akcentowa w opracowaniu caego planu swój wasny
i Wawrzeckiego udzia, tem wicej móg liczy na pozyskanie Czar-

toryskiego, co byo celem owego listu (por. niej przyp. 102). Lu-

beckiego firma nic wówczas nie mówia, raczej moga tylko zrazi

Czartoryskiego, który zapewne przez Wickiego wiedzia o jego ci-

sych stosunkach z Ogiskim. Moe od Lubeckiego wyszed nawet

sam pomys podsun Cesarzowi gotowy do podpisu ukaz o W. Ks.

Litewskiem. Bya to póniej czsto przeze praktykowana metoda,

por. np. wyej str. 4:57; w papierach Lubeckiego z czasów mini-

sterstwa spotkalimy niejeden taki projekt ,,królewskiego dekretu"

;

jego póniejsze listy do Grabowskiego. »Robótka dlaO...« bezpore-

dnio przed przesaniem gotowego tekstu ukazu, po powrocie Ogi-
skiego z Litwy (str. 114 przyp.) odnosia si niezawodnie do osta-

tecznego ustalenia tego tekstu wskutek szawelskich konferencyi,

a zapewne i do redakcyi listu, w którym Ogiski ten tekst prze-

sa Cesarzowi 3 Hstopada n. st.

98) Art. 11 LUB. brzmi: Un rglement gónóral d'administration

publiue pour le Grand-Duchó de Lithuanie embrassera Tensemble

des dispositions, d'apr6s lesuelles Nous fixerons la division territo-

riale du Grand Duch de Lithuanie, les affaires du culte et do Tin-

struction publiue, Tadministration de la justice, des domaines, des

forts, des postes, des Communications, le reglement des contribu-

tions, celui de la leve des troupes, de la police, Tencouragement

a donner a Tagriculture, a Tindustrie, ainsi que les attributions des

autorits publiues a etablir dans le Grand-Duchó, conformment
a Tesprit du prsent manifestea. (Ob. wyej str. 493 i Ogiski 1. c. III,

79, art. VI). Uyte tu wyraenie reglement odpowiada najzupeniej

charakterystycznemu terminowi technicznemu w terminologii Spera-
skiego: y^pejK^^enie ; nieprzyjaciele Speraskiego nazywali go: machin

reylemens. Wedug planu znakomitego reformatora zamierzony

I
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HZfTcg owych urereedienij, które pontanowif wprowadza w pcwny< h

odstrpach czasu, iiiiaf w Hwej r tf z/oy «i<j na projektowan
konstylucyc

;
por. II u ii miii: (>< nnov< nuiHcuie rw PucciB npa

A^ieKcaiiApii I. str. 148-172. Por. nirj przyp. 108.

99i (Jf<ir'»«ki 1. c. III. 76.

1(X)) Manifesty z II i 31 grudnia isi. ^i ^ IHll, Iln.m.c . ^

naKoiioBi. R H X.\X1, Nr. 24.907, 2iy:U; por. tame XXX. Nr J_ '11.

23.924. 23 936. XXXI. Nr. 2i301. 24.831.

101) L. Plater do Czartoryskiejco 26 paidi. 1811 (Czart. Nr. 6611)

ob wy>.ej przyp. 97, .str. 49 1. Por. Iwaszkiewicz: Litwa w prze-

dedniu wielkiej wojny (Uibl. Warsz. 1906, IV. VM)- 4i3), gdzie fakty-

czna strona tego listu Jest dokadnie streszczona.

102) Przytoczony ust<;p podajemy w caoci (w dosownym prze-

kadzie) z ii.stu L. Platera; Iwaszkiewicz 1. c. pomin? po zupe-
nie, podajc z tego listu tylko faktyczne szczegóy. Przytoczony ustp
zasuguje jednak na szczególn uwag, jako rozumowanie, majce
na celu uzasadni poytek zamierzonej akcyi, bez wzgldu na dalszy

rozwój wypadków, czy bdzie wojna czy utrzyma si pokój. Jest to

szósty piinKt p}ta, wystosowanych do Czartoryskiego, punkt, któ-

rego znaczenie uwydatnia si jasno w zwizku z poprzednimi:

• 1) Croyez-vous qu'au moment oii nous sommes, on puisae faire

quelqucchose d'ulilo pour nos vues, en procurant aux Polonais de la

liussie des avantages ((ui, tout en consolidant la nationalite, resser*

rent les liens avcc la Hussie? — 2) Croyez-vou8 qu'il soit plus pro-

bablu do parvenir k la n^union des parties (^parses de notrc patrie,

en Huivant le syst«'»me de Napoh^on (|u'en nous attachant au syst^me

contraire? — 3) Croyez-vous cjue nous puissionw de s» tót espt^rer une
indópendance parfaito? Si non, quelle dópondance scrait prófórable?

—

4) Si vous vou8 dócidez contr les idt^s dHJgióski, et que ces idt^s

se n^alisent. si Ton form un (irand-Duchi^ avec plim ou moins d'avan-

tages. prendrez-vous part uu gouV'rnement / Uui ou non? — 6» ir^i

vous trouYoz bon do no pan y vouh mólor, do roster hora do nos

provmces, lravaillercz-vou8 do tous vo8 moycns pour fairc diininuer

dans !•' Duchó do Var80vi« les haines (pii pourraient s'y reveiller

contr ceux tjui soraient forct^s d'entrer dans ladminiMtration du Du-

chó?« —
- Po czem jako punkt 0) nastpuje proba o odpowiedi na re-

tleksye zawarte w przytocionym powyej ustpie (sr. 121). Dla na-

ytego ocenienia .sytuacyi, w której L. Plater pisa ten list. me boa

inaozenia jest nastpuji|cy sxczi*g(> Niebawem po wniesieniu majo-

wego memoryau C>giskiego la 27 niaja 1811, ob. str. 98 100), po-

stanowiono byo wysanie Klucaewsklego a Petersburga do ks. Ada-

ma Kluczewski albo Wieki je/dzili zwykle z korespondency mi-
dzy Cesarzem u Czartoryskiin / p. f. r^l)in g;i Jo Puaw lub do 8ie-
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niawy i napowrót. Jeeli zatem wyjazd Kluczewskiego by postano-

wiony w czerwcu 1811, ustawicznie jednak odwleka si, w cigem
oczekiwaniu, e lada chwila wyjedzie — jeeli to cige odwlekanie

przecigno si do kwietnia 1812, kiedy ostatecznie Cesarz wypra-

wi Kluczewskiego z swym synnym listem w sprawie odbudowania

Polski (Mazade 1. c. II. 279—284): mona to uwaa za rzecz niemal

pewn, e Kluczewski otrzyma rozkaz, by gotowym do wyjazdu,

w czerwcu 1811 a czeka na wykonanie rozkazu 9 miesicy. Wida
to z listu Koczubeja do Czartoryskiego z 28 stycznia 1812 (9 lutego

n. st. ; Arch. Cz. Nr. 5458); »Le secretaire qui retourne aujourd'hui

aupres de vous, vous certifiera quMl avait recu de ma part, ii y a

huit mois, deux lettres pour vous, et qu'apr6s les avoir gardóes six

mois, ii etait venu me les rendre (a wic w grudniu lub w listopa-

dzie 1811), en m'apprenant qu'il n'avait pas pu quitter Pótersbourga.

By to z pewnoci Kluczewski, który — jak std wida — po kil-

kakrotnem odraczaniu wyjazdu, mia ostatecznie wyruszy do ks.

Adama 9 lutego n. st. 1812. I wówczas jednak nie pozwolono mu
jeszcze wyjecha; wiadczy o tern dugi list Stroganowa do ks, Ada-

ma, pisany z kilku przerwami w lutym, w marcu i w kwietniu 1812,

w ustawicznem wyczekiwaniu odkadanego cigle wjjazdu Kluczew-

skiego; list zakoczony dopiskiem z 1/13 kwietnia (Arch. Czart. Nr.

5M9) tj. wanie z tego samego dnia, kiedy Aleksander nareszcie wy-
prawi Kluczewskiego z wspomnianym powyej listem (Mazade 1.

c. II. 279), wyjedajc do Wilna. Dopisek ten brzmi: »Je prends la

plume pour ciore la lettre ce premier avril; si vous trouvez du dó-

sordre dans la lettre, cela ne sera pas tonnant, car une epitre com-

mencee au mois de fvrier et finie en avril doit bien s'en ressentir...«

W cigu tego listu powtarzaj si po kilkakroó wzmianki o opó-

niajcym si cigle wyjedzie Kluczewskiego: i>J'ai enfin quelque

espoir de vous expdier Kluczewsky, cela n'est pas sans peine, et ii

vous contera toutes ses tribulations et les causes de son retard, je

ne vous en dirai donc rien«— itp. Kluczewski czeka zatem od czer-

wca 1811 do kwietnia 1812 na list Cesarza, a w cigu tego czasu

Aleksander odebra od Czartoryskiego dwa listy z 21—24 lipca 1811

i z 6 lutego 1812, na które nie odpowiedzia (ob. wyej str. 123 przyp.),

odkadajc nieustannie ekspedycy, przeznaczon dla Kluczewskiego.

Trudno o dosadniejsz ilustracy chwiejnoci Aleksandra, jego wa-

hania si w zamierzonej a cigle odkadanej decyzyi co do utworze-

nia W. Ksistwa Litewskiego, nie ulega bowiem wtpliwoci, e list,

z którym postanowiono Kluczewskiego wyprawi do Sieniawy, mia
zawiera wezwanie do wspódziaania w zamierzonem dziele. wiad-
czy o tem i tre samego hstu z 1/13 kwietnia 1812 i przytoczony

powyej a równoczenie z tem pismem wysany list Stroganowa.

I
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On i KfCfubcj uifdzieli o pr2yc«}n8cb. dla kt<';r}ch opóininl si^

wyjazd Kluczeunkirgo; wiedzieli te nietauodnie o majc} m DaM*
pi a odkfadanyin w\}oh\z\o Klucz«'\vnki<(ro I.ubocki I Kazimifrs

IMator, klórzy z mm witlywali sio ct.igle i korzy.stali z )pgo pomocy
w kopiowaniu najtajniejszych papierów (ob. wyicj sir. 497». Na kon-

ferencyi szawelskie) by/a tei o tern wszystkiem mowa: o majceni
nast.ipi' a odraczaiirm nicustannio wezwaniu, które Osarz mia wy-
stosowa do Czartoryskiego. Na tern ll»: nabiera lem wijkszej wyra-
ziHtOHci cel listu Ij. Platera z 26 padziernika (6 listop.) 1811. Doku-
ment to wielkiej wagi, którego cafa tre stajo si dopiero zupenie
zrozumia, jo>.cli j.-^ rozway z uwzi;l<;dnieniem Hkre.<4lonej tu sy-

tya(}j. Co do L. IMatora, on byl w tak blizkioj stycznoci z Czarto-

ryskim, ie zdawa sobie niezawodnie jasno spraw z okolicznoci,

które mogy wstrzymywa ks. Adania od przyst.-^pienia do zamie«

r«onej akcyi
;
por. wy^.oj str. 62, 03. przyp. l,ist L. 1'latera koóczy

si: licHioyee moi pnr Kluceetrski mes hrouillons de Wstnwa et de

l'Oukae. Plater wysa ten list przez umylnego, zaufanego pore-
dnika, który widocznie nie mia natychmia.«t wróci {Je fais nalre
ufie orcasiou pour vous A^ire eti oute rotiflance). Wiedzia za od

Ogiskiego, e Kluczewski jak sobio wyobraano — albo jest ju
w drodze do Sieniawy, albo lada ^^hwila wyjedzie z Petersburga z li-

stem od Aleksandra; na tem opierao si przypuszczenie, se Klu-

czewski, z powrotem. o<l\voc odpowied Czartoryskiego, bdzie
móg przejazdem przez l.itw skomunikowa si z L. Platerem. To
najzupeniej wyjania cel listu z 25 padziernika: cel i popiech, z ja>

kim go wyprawiono. Chodzio o to, eby Czartoryski równoczenie
z listem Cesarza lub przed jego otrzymaniem odebra pisnio o ros-

pocztej akcyi, z opiiii.-j W >u rzeckiego i z argumentacj zredago-

wan przez L. Platera.

lOH) Czartoryski do Aleksandra G lutego 1812; list pominity
w publikacyi Maza(le'a. drukowany w rosyjskim przekadzie u I)u-

browina iPyccKaji Crapiuia, lyu2, IV, 15), wedug oryginau w archi-

wum »wasnej kancnlaryi J. C. Moci«; brulionu z orjgmainym fr;in-

cuskim tekstem nie znalelimy w archiwum Czartoryskich.

1(4) Ogiski I. o. III. Ht 8. Stanisaw Niemcewicz, któremu
Ogiski natychmiast zakomunikowa ów »polski« list CcM^arza. otipi-

saf 24 grudnia 1811 jArch. szezucz A 4, por. wyej str. i8i. prtyp

76): tZa komunikaoy listu cesarskiego jak najunieniej dzikuj,
o którym mona powiedzie. S/odko Dorotko n/e droffo ntehogo. Pij
i ja dzi.s za ziirowiu Jego, ale si jeszcze nio upij, bo panlntim

uummn petuutur*.

106) Por. prsyp. 97. Co do osób. któro miay wejA w skad Ko-
mitetu, wymienia je Iwasikicwici I. c. wedug listu L. Platrrs
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Pogoski o zamierzonem utworzeniu W. Ksistwa Lit., zbierane przez

francuskich ajentów, dochodziy do Parya, por. tame str. 453, Va n-

dal 1. c. III. 158.

106) Iwaszkiewicz 1. c. 455.

107) Mazade 1. c. I. 267, 270: Charakterystyka Koczubeja; za-

piski Stroganowa (WXMM.) stwierdzaj najzupeniej jej trafno.

O ówczesnera usposobieniu Koczubeja, przychylnem dla planów li-

tewskiej autonomii, pisze L. Plater do Czartoryskiego (25 padzier.

1811, ob. przyp. 101): »L'Empereur, Zawadowsky, Kotschoubey et

Speraski sont pour le principe et pour le projet originaire, a savoir

si les d6veloppements leur plaisent«. Zawadowski umar niebawem

w zimie. Wczeniejsze cokolwiek listy Stroganowa do Czartoryskiego

z pocztku r. 1811 (Arch. Czart. Nr. 5449), rzucaj równie wiele

wiata na ówczesne usposobienie »petersburskich salonowa w kwe-

styi polskiej (por. wyej str. 478, przyp. 44). Stroganow pisze 2 sty-

cznia st. st. 1811: ))Cela serait bien le moment pour TEmpereur de

bien manier la politiue qu'il a a tenir avec la Pologne. Quoique

bien tard, je me figur qu'il ne serait pas impossible de reproduire

Tancien plan que vous avez eu, du retablissement de ce Royaume,

en le rendant en meme temps partie integrale de notre Empire. Vo-

tre existence politique est le but de tous vos voeux, deux puissan-

ces sont a mme de vous la procurer, et vous devez naturellement

vous prononcer en faveur de celle qui vous Toffrira la premire.

Vous conviendrez avec moi que dans les circonstances (actuelles) ce

n'est guóre que dans votre union avec nous que vous pouvez voir

un rótablissement solide de votre bien-etre. Tout ce qui vous atta-

chera au conqu6rant du siócle, vous laissera (rendra) les instruments

de son ambitiona itd., argumentacya dowodzca, e odbudowanie

Polski przez Napoleona nie dawaoby adnej rkojmi trwaoci itp.

Caa trudno w uchwyceniu waciwego momentu. »Lors de la der-

ni6re guerre avec TAutriche, plusieurs gens ont cru que c'ótait le

moment, et pourtant on s'est trompó... Pour moi, je ne vois de sa-

lut Yritable que dans Tunion r6ciproque de deux Etats«... Stroga-

now rozumie, e Czartoryski wycofa si z tej akoyi, ale »ce grand

ouvrage mrite au nioins qu'on aie la conscience nette a son ógard

et qu'on ne puisse pas se faire des reproches de Tabandonner trop

tót«... W tym samym sensie pisze 1 i 15 lutego 1811 (st. st.) przez

Wickiego, który wówczas odwozi synny list Aleksandra (Mazade
1. c. II. 271—278), w sprawie udziau Ksistwa Warszawskiego we

wspólnej akcyi przeciw Napoleonowi): ))L'ignorance sur ce qui vous

a ócrit notre Maitre permet a mon imagination de se faire toute sorte

d'images... Je me figur que certainement vous n'abandennerez pas

des idóes qui, bien qu'elles soient restóes sans fruit jusqu'^ prsent
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pcuYonl pout-ótro fructifier daiiH cos circonstaiiccit. La t4inacit<^ finit

par Tcmportor souvcn danti cc inonde. Au reste, de quolque natur
quo puisMo Alro l.i di^pócho de TFlrnperour, ii par.-ilt qu'il altend une

n^ponse de vous, et móme avec irnpjiticnce, car, mu voyant dcrni6-

roincnt k la parado, ii m'appela et me dcmanda. ni je iravait rieo

recu«... Mona wierzy, o Stroganow nie znal trciioi listu Cesarza

do Czartoryskiego z 6 ntyrznia (n. st.i 1811 (Mazade 1. c. II. 248);

Alck.samicr nie by wówczas w ogóle skonny do zwierze, zwlajw-

cza w kwoslyi polskiej, a Stroganowa od czterech lat trzyma! sda-

leka od siebie. W postscriptum z 3{1.S) lutego Stroganow dodaje:

»\Vit.sky ayunt retard^ le di^part. j'ai encore le moyen <!e vou« «kri-

re. Je n'ajuut<>rai pomt de nouvelles, je voiis dirai seulement qu'une

convcrsation quc j'ai oue dernirement avec Bagration, mc confirme

dana Tidf^e quo TEmpereur rumine des projeU en question sur yous

autrcs. Bai^ration d(''sirail heaucoup qne vou» soyez lei. Pour moi,

je ne sals pas ce qui conviendrait le mioiix, jo n'ose point ómettr©

dopinion k cet t5igarii«... Bagration. gównodowodzcy w wojnie tu-

reckiej r. 1809, zaprzyjani si podczas tej kampanii zo Strogano-

W»m ; w r. 1812 dcjwodzi II zachodni armi. Po dwóch tygodniach

(15 27 lutego) Slroganow otrzyma od Czartoryskiego list |t sam
okazy, która przywioza odpowied ku. Adama na list Cesarza z 6

stycznia). Korzystajc z okazyi, odpi.suje natychmiast: »I/Empereur

m'a dit qu*il avait re<;u une r^-pon.se do vous, ce qui fait que je n*ai

pluH de doulrs sur lobjet do votre correspondance. Je desire trop vi-

Yoment rhcurouso issuo do ces projet-s et vous le savez trop pour

que tout ce que je pourrais en diro ici ne soit pas superflu*.

1<'8^ Projekt tukazu* (manifestu) o W. Ksi»^'stwie Lit. zachowa
si pomit^dzy papierami Lubeckiego (A/3) w dwuch tekstach, francu-

skim i polskim. W polskim tekcie art IX (ob. wy>.ej przyp. 98)

brzmi: aUsUiwa powszechna administracyi publicznej W. Ksit^stwa

Litewskiego zawiera bfjdzio ogó urzdze, potiug kt«')ryi*h ustano-

wiony podzia ziemski W. Ksi;stwa, sprawy religijne* itd. Wprowa-
dzono zatem do polskiego tekstu wyraz Ustawa, w tern miejscu,

gdzie we francuskim tekcie znajduje siQ Ut^ytement : ten sam tytu.

który ilany by konstytucyi 3 maja (L'stawa rztlowa) Sam akt. ob-

wieszczajcy utworzeniu W. K«n,'slwa Lit. i zapowiadaicy wydanie

te) »Ustawy«. nazwano w obu toksturh LUB. •maiiifestem«; w OO.
natomiast opuszczono zwrot, zawierajcy oficyaln natw^ togo aktu,

w hAcki za^, w którym Ogiski przesa jego tekst Cesamowi, u/.Uo

wyrazu projrt doukajttf (Hgiski I. c. III. 76). Tak samo i Pl.itt«r

w sprawo/daniu o koi)f<jrencyi szawelskiej a Ogiskinitlist do Czar-

toryskiego z 2.*) padziernika) uywa wyraenia onkas. Baha róni-

ca; moe w niej jednak odzywa 8t<; echo cz<;stych konfort^ncyi Lu-
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beckiego ze Speraskim, który wanie w tym czasie przygotowywa
obydwa »manifesty« o autonomii Finlandyi (przyp. 100).

109) m iiJi ;; e p t : Hjan. AjieKcan^iip-B Ilepsua, III. 7, 405 — 471,

IlBinnHTb: OómecTBenHoe ;i;BHaceHie Bt Poccin npn Ajieiccan^^p-fe I, str.

163-182.

110) Ogiski 1, c. III. 75, 76.

111) Ob. prz3p. 84 i 92.

112) Por. wyej str. 98—102.

113) Gówny zrb projektu »Ustawy rzdowej W. Ksistwa Lit «

byl ju niezawodnie gotów w polowie wrzenia (przyp. 97, str. 497),

a to w tej postaci, w jakiej go wówczas Ogiski powióz na Litw
i w Szawlach przedyskutowa z Ludwikiem Platerem. Wskutek tych

konferencyi elaborat Lubeckiego i Kazimierza Platera uleg jeszcze

niezawodnie dalszym zmianom i uzupenieniom, tak e dopiero 27

stycznia (8 lutego) 1812 Ogiski mówi o nim z Cesarzem jako o rze-

czy gotowej (Ogiski 1. c. III. 115, por. niej przyp. 133). DzKPl.

nie zachowa pozytywnych wiadomoci o powtórnem przerabianiu

projektu »Ustawy« po powrocie Ogiskiego z Litwy, poniewa wa-
nie w obrbie dwóch ostatnich miesicy r. 1811 s w uchronionych

od zniszczenia kartkach dziennika znaczne luki. Po 20 padziernika
(st. st.) do koca roku (st. st.) zachoway si tylko zapiski z 14 dni,

z 58 dni za zaginy. Z zachowanych zapisek warto wymieni: »25

listopada — On ne fait rien ces jours-ci, gawdki tylko, ale wreszcie

wielka inakcya oczekujca czego«. Pod 21 grudnia wzmianka, e
Lubecki by u Speraskiego. Kilka nowych a interesujcych znajo-

moci: Nesselrode — ks. Kurakinowa — Armfeldt, któremu Cesara

powierzy opracowanie konstytucyi litewskiej (Ogiski 1. c. III. 83,

85) : Diner invite chez Ogiski — U y a le genera Armfeldt, person-

nage maruant de la Finlande nouveUement conuise.

114) Tytu drugiego projektu konstytucyi: Constitution du Boyau-

me de Pologne. Nazwa pastwa Royamne de Pólogne wiadczy, e
projekt powsta po memoryale Ogiskiego z 1/13 grudnia 1811 (ob.

wyej str. 139). W kadym razie by to jeden z owych dwóch pro-

jektów, które Aleksander posa Czartoryskiemu do opinii 1/13 kwie-

tnia 1812 (Mazade 1. c. II. 282), i to niezawodnie ten projekt, o któ-

rym Czartoryski wyrazi si w odpowiedzi, e zna w nim mniej
des connaissances locales (ob. wyej str. 165 przyp.). Uwaga zupenie

suszna; wobec tego nasuwa si przypuszczenie, e to moe by ela-

borat Armfeldta i Uosenkampffa (Ogiski 1. c. III. 85). Za tem prze-

mawiaaby równie wiksza ni w elaboracie Lubeckiego wprawa
w redakcyi ustawodawczej; Czartoryski i to susznie zaznacza w swo-

jej opinii, e » obszerniejszy projekt«, zreszt dobry, jest cokolwiek

przeadowany zbytecznymi szczegóami. Projekt »Constitution« po-
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(lajo zrcszUi nieraz obok wyrazów francuHkich w nawiasach rosyjskie,

mianowicie przy nazwach wadz lub instylucyi np. la charU des

viUes (Popu^oBoo no^cMKeiiie), Conseil Dirigeant (IIpABBTisjibCT«jioiHii

CoB-lm.). Natomiast prz«H'iw autorstwu A ' ^i i Hi ' ''

v

prz<!niawiu wiksza, b.id/. co b;|<l/, znajomo _i aych p('i . ...
»

dze (z czasów Uzcczypospolitrj), ani/oliby j u tych cndzodzifmców

(Szweda i Niemca) mo>.na przypuszcza. Zreszt sam Aleksander

oAwia(lczyM)^'inHkiomu, ie nic h\ I zadowolony z olaborat': * 'Id la

i lioscnkampffa. Moic; zalnn ów dru^i w papierach Luij .. _, j za-

chowany projekt \Cotuiitiilion du Hoynume de I\>ioi/fte) hyl polsk
przeróbk elaboratu Arnifeldla i I(osrnkanip(Ta. adnych jednak

wyranych wskaz«)Wok pod tym wz<l«;d«Mn nwma; nit? f •
t

zwala przypuszcza, jakoby l/ibnUi |>rz\ kf;!.! il rokdoj^
^

j.i^-

róbki tego rodzaju.

115) »(Jst<iwa rzdowa W. Ks. Lit.c skada si z 2H6 artykuów.

Tytu I: »() wiidkifin Ksi^twic Lit. i jog'o samowadno^* lart t.

2). Tytu II: »0 podziale ziomi W. Ks. Lit.c (art. 3 -20). Tytu III.

•O obywatelach i mieszkacach W. Ks. Lit.« (art 21 szlachta, miesz-

czanie, lud wiejski; art. 22 szlachta-ziemianio, prerogatywy nadana

od Kazimi<Mza W., Ludwika, Wadysawa Jagiey i Witolda i 1. d..

nobditacye; art. 23 mieszczanie, zdolno do sprawowania urzdów,
wybór deputowanych na Sejm: art. 24 wocianie ob. wy/ej str.

132i. Tytu IV: »0 rzdzie W. Ks. Lit... Uozdz. I (art, 26) o Kan-
celaryi Ksi.'\>.cej Litewskiej. Uozdz. II (art. 26, 27) o Kadzie Taj-

nej Litewskiej. Uozdz. III (art. 28 34) o Namiestniku W. Ks. Lit

Rozdz. IV. (art. 36 - 38) o Uadzie Minnlrów. Uozdz V (art. 39-43)

o Radzie stanu. Uozdz. VI (art. -44 49) o Ministrach (odgraniczenie

zakresu dziaania czterech ministeryów, "Dzie Wewin;lr/n_\ch«, Spra-

wiedliwoci, Skarbu i Wojny. Tytu V: »(» obrzdach religijn>«h«

(art. 61 59). Tytu VI: »() Ueprezentacy i Narodowej* Uozdz, I .iit

G2-74) o Sejmikaeh Uozdz. II (art 75-91) o Zgromadzeniach Omin-
iiyeh. Uozdz. III (art 92 130) o Sejmie: jart. 92 97 ogólne postan»>-

nowieiiia ; art. 98 KHJ Senat
;
jegt) skad : arcybiskup wilot^ski. 7 bisku-

pów rz. kat , arcybiskup poocki gr. unicki, 1 biskup gr. un . 2 epur-

chów gr. oryent., 16 wojewodów, wileski, trocki t d.. 8 wielkich

dygnitarzy. Marszakowie, Hetman i t d, 14 kas.-

imudzk i t, «1., i ministrów; atrybucye Senatu »*...iirM >.» j.. .,. «.. ><i

praw uchwalonych w Izbie l*oMeUkiej«, •inne cz}nno<ici« na du«'ih

co rok kadencyach) Uozdz. IV (art. 107—116): Izba Poselska, zloiona

z ir>0 posów i 80 Mloputowanych* miejskich, ftletni okres manda-
tów z wystpowaniem \\ co 2 lata: tart. 117 "M " t icj-

mowania Uozdz V (art 125 130) o Uadach W. . VI

(art. i;U 135^ o Uadach Powiatowych Uozdz VII tart 136 |:*9)
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O Radach Municypalnych. Tytu VII: >0 administracyi krajowej*.

Rozdzia I o administracyi ogólnej kraju; (art. 140—150) o Starostach

iKomisyach Wojewódzkich; (art. 151—158) o Podstarostach; (art. 159—

162) o Prezydentach i Burmistrzach; (art. 163—164) o Dozorcach okr-

gowych. Rozdz. II o szczególnych wydziaach administracyi; (art.

165—167) o wydziale obrzdów religijnych; (art. 168—171) o wy-

dziale owiecenia pubhcznego; (art. 172, 173) o wydziale poczt; (art.

174—176) o wydziale policyi; (art. 177—181) o wydziaach mini-

sterstwa Skarbu; (art. 182—184) o wydziaach min. Wojny; (art. 185,

186) o Dyrektorach Generalnych. Tytu VIII: »0 wadzy sdo-

wej*. Rozdz. I (art. 187-191) o sdach pokoju. Rozdz. II (art.

192—198) o sdzie ziemiaskim. Rozdz. III (art. 199—206) o sdzie

apelacyjnym. Rozdz. IV (art. 207—213) o Trybunale najwyszym.

Rozdz. V (art. 214—222) o sdach sejmowych. Rozdz. VI (art. 223—

228) o sdach miejskich. Rozdz. VII (art. 229, 230) ogólne urzdzenia

sdowe (zapowied nowej procedury cywilnej i karnej). Tytu IX

»0 sile zbrojnej « (art. 231 dwojaki popis). Rozdz. I (art. 232—241)

o popisie szlacheckim. Rozdz. II (art. 242—248) o popisie gminnym.

Tytu X.- »Ogólne urzdzenia* (art. 249-266): Statut Litewski; pol-

ski jzyk urzdowy; urzdy dostpne tylko dla obywateli W. Ksi-

stwa; nienaruszalno funduszów edukacyjnych; herb W. Ksistwa;

dobra skarbowe; obecny system podatkowy pozostaje w mocy do

pierwszego Sejmu; »yjcy dygnitarze dawni przy swych urzdach

pozoslaj« (art. 258); ordery Ora Biaego i w. Stanisawa; Metryki

Litewskie; utrzymanie katedry wileskiej; przysiga obywatelska.

Dwa artykuy tyt. X odnosz si do dalszego rozwinicia i do przy-

szych zmian » Ustawy rzdowej «. Art. 263: » W. Ks. Litewski osobnemi

Urzdzeniami dopeni organizacy W. Ksistwa Litewskiego, sto-

sownie do prawide niniejszej Ustawy Rzdowej, które to nastpne

Urzdzenia za cz teje Ustawy Rzdowej deklaruj si, na pro-

pozycy W. Ksicia i decyzy dwóch Izb zczonych, Senatorskiej

i Poselskiej; pierwsza odmiana nastpi moe bez zamierzonego czasu,

nastpne tylko co lat 25«. Art. 264. sJakakolwiekhd odmiana roz-

porzdze niniejszej Ustawy Rzdowej nastpowa nie moe jak na

propozycy W. Ksicia i decyzy dwóch zczonych Izb, Senator-

skiej i Poselskiej*. Drugi projekt p. t. Constitution du Royaume de

Pologne skada si z 11 i>tytuów« i 159 artykuów. W rkopisie nie-

znaczna luka: brak tyt. II i pierwszych artykuów tyt. III. Titre I:

Lois fondamentales (18 art.)... Titre III: De la Dióte (art. ? — 39).

Titre IV: Des Diótines (art. 41—53). Titre V: De l'Ordre Euestre

(art. 54-62). Titre VI: Des villes libres et des bourgeois (art. 63—

67). Titre VII: Des colons et cultivateurs (art. 68-79). Titre VIII:

Des ótrangers (art. 80—83). Titre IX: De Fadministration centrale
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(art. 8H-97: I)u Confwjil Dirigeant; art, 98-- 105: du OonHeil dElal).

TitreX: De TadininiHlration exócutive (art. 106— 113: Daos let cheliii*

lioux; art. 114—121 : Dans h»« dislrictfi; art. 122: Oann \rn villes libren*.

Titro XI: Dc radininistrulion judiciairc, (arl. ll'4 -131: I>;ji thbu-

naux do preiniórc in8ta(iC4>; art. 132— 145: Des tribunaux d'appol,

art. 146—169: Du Trbunal Supróme). — Warto porówna ukad obu

projokt<'>w z ukfadcMn kon^tylucyi Ksic^stwa \Var»za\vskie((0. Uwi-
doczni to nastQpuj<|ca tabelka Hynoptyczna:

1 si;i\va rz.iil. W . Ks. 1.

( oH.slltu-

tion etr.

Konslylu-

cya 3 maja

KoMsfylul.

Km War.

I. I i/.i Ino- • W Ks. L.)

U. U 'odzia terytoryalny)

i. — —

VIll.arL6.

III. (SUny; V-VIII. II IV. I. art. 4.

IV. (Kzd W. Ks. L.) IX V. II, 111

V. (Obrzdy religijno) ? I. I art 13

VI. (Uepresentaoya naród j III. IV. VI.

VII.

IV-VII.

VII. (Adminislracya kraj.i X VIII.

VIII. (Sdownictwo) XI. VIII. 1\

\IX. (8ila zbrojna) — XI.

X. (Urzdi. Ogólne 1 przo-
inijaj;|t'oi (I.) — XI. XII

Sam Rpi« tro.4cl projoktu • Ustawy 8i|dowoj W. Ks. Lit.i, który

powyej podajemy, wskazuje jui wyra>.nio, io midzy tym projektem

;i piS/uiej**/.! kon.'<t)tuoy:^ Kr' "sowego 1815, byo nlo-

m:il() punktów Hlyoznyoh, zu;.. ,; stanowieniach, majcych
(li rolu ubozpieozt^nio »udziolnooi«. — Projekt p. n. CoimI. i t d.

modornizujo jakby naumylnie sownt^trsne formy, cierajc i olch
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tradycyjn, swojsk patyn; w elaboracie Liibeckiego i Kazimierza

Platera widoczna natomiast dno do utrzymania tradycyi dawnej

Rzeczypospolitej w zewntrznych formach, przy postpowem rozwi-

niciu zasad konstytucyi 3 maja i przystosowaniu do zmienionych

warunków. Redaktorom »Ustawy Rzdowej* przywiecaa ta sama

idea, która stanowi myl przewodni programowej odezwy Czarto-

ryskiego i Niemcewicza z r. 1806 (Arch. Czart. Nr. 5231)- »L'inten-

tion de Sa Majeste Imp. est d'ótablir notre gouvernement particulier

d'apres les bases de la Constitution du 3 mai, d'en convoquer la

Diet, considerant oii ce qui s'est passe depuis comme non avenu . . .
«

Z tem wszystkiem pomidzy obydwoma projektami jest tyle zgo-

dnoci, e niepodobna ich uwaa za przypadkowe; zgodne s np.

takie szczegóy jak podzia Izby Poselskiej na trzy »Deputacye«

{Comites ou Depuaions) o odmiennym, co prawda, zakresie czyn-

noci (Ust.: »Dep. do praw cywilnych, do praw kryminalnych i do

materyi skarbu a wojska tyczcych si«; Const.: Comitó de Finances,

des Lois, de la Police).

116) Ogiski 1. c. III. 116—120, brulion w papierach Lubeckiego

(A/4); por. tom I niniejszej ksiki, str. 70 oraz niej przyp. 135.

117) Yandal 1. c. III. 192 nn.

118) Stroganow do Czartoryskiego (luty 1812, ob. wyej przyp.

102, str. 500). niHJiBflept: Hmh. AjreKcan^pi. IlepBBiH III. 8.

119) Ogiski 1. c. III. 92—110; warto zwróci uwag na wstrze-

miliwo, z jak Ogiski zwyk by w stosunku do Aleksandra

traktowa wszelkie draliwe kwestye, i pod tym ktem widzenia

naley uwzgldni ton i tre tego memoryau.

120) Tame 111; por. jednak wyej str. 153 oraz niej przyp. 133.

121) Yandal 1. c 506. Por. tame str. 189 opini Coulaincourfa

o Litwinach: >les Polonais de Lithuanie s'taient pour la plupart

accomods du rgime russe, ils hsitatient a se compromettre aveo

nous, a se livrer aux chances et aux vicissitudes d'un avenir incer-

tain. d se remettre d la loterie^. Nie brak byo bez wtpienia obja-

wów przeciwnych, które skrztnie zapisuje Dubrowin: PyccKa«

acHSHt Bt Hanaji-fe XIX B-feKa (PyccK. CTap. 1902, IV. 23 nn.); cay na-

strój Pana Tadeusza, odtworzony z modocianych wspomnie poety,

jest tego najpewniejszym dowodem. Z tem wszystkiem nie ulega

wtpliwoci, e Coulaincourt trafi w jdro rzeczy, jeli zapewnia!

Napoleona, e Litwini nie maj ochoty »graó w lotery«. Jeeli zjazd

miski, odbyty ze wspóudziaem najgortszych patryotów (Prozor)

nie zaprotestowa n aj energiczniej przeciw akcyi Ogiskiego i Wa-
wrzeckiego (ob. wyej str. 127), jest w tem pewniejszy rodek do

rozpoznania ówczesnej opinii na Litwie, ni wszelkie tak starannie

przez Dubrowina zapisywane symptomata rusofobii. Rusofile z sen-
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tymcntu byli niczawo<Jnie biaymi krukami; o to jednak bynajmniej

nie chodzio.

122) itkopis arch. Cz.irt. Nr. 6241; por. Oginki 1. c. III. 86,

8^, Iwaszkiewicz 1. c. ^9-5l. Suini«nny lon autor ni»? sanali-

cowal dokadniej rozmaitych cz»;hci skadowych rkop. Czart. Nr. 5241,

a WHkutok logo nie dostrzeg jakociowej rónicy mi(,'dzy pomieKzczo-

nymi tam projektami, 8twi«>rdzajc tylko ilociow róinici;. M)lne

jest zatem przetl.st:iwienie rzeczy, oparte na tym cennym materyale

a wysnute z mylnych przed.nanek. Resume deM principts nur UsneU
l'arme nalionnle <lu liotfaume de L. doit vtre forme, elaborat dato-

wany iii) jnin IHll) opi»'ra si na innych zup«'rne zasadach, an»A«'li

Premier (titercu sur le mod d'ory<inis<itioH de 1'armee uationule po-

lonnise, memorya nie datowany wprawdzie lecz uoony bez wt-
pienia o kilka miosif^cy pó/.nioj, tak/o przez Kazimierza Lubomir-

skiego, po powrocie jego zo Szwocyi i z Anglii, prawdopobnie we-

spó z Wittem, którego blizkio sto.sunki z Lubeckim i Kaz. Platerem

(wanie w jesieni 1811) pozostawiy sporo ladów w zapiskach I)zKIM.

Jeden i drugi elaborat odpowiada te najzupeniej odmiennej sylu-

acyi w czcrwcti a w jesieni 1811, ob. wyej sir. 109 nn. Fragmen-

taryczny projekt p. t. Projet d'org(tnisntion poitr ta formniion dtine

arm^e nationale daus les huit yoHuernemeuls }esi w &c\alym zwizku
s projektem p. n. Resume i zawiera zapewne 8zczeg»Vowe rozwi-

nicie tych samych pomysów, pokrótce streszczonych w /'•'"•#*;

rp. Cz. Nr. 62l zawiera jednak tylko sam pocztek tego ob j-

szego memoryau (punkt 1.). R^snm odsania take — jeeli si nie

mylimy — jeden nieznany, ciekawy, dla rosyjskich zwaszcza histo-

ryk«')W interesujcy HzczegiV. Kazimierz Lubomirski by tilar: • rn,

pad w kocu ofiar swej lilaiitropii. Projektujc zasatly w >

^ 'j

organizacyi »Królestwa Litewskiego* (por. wyej str. 484 przyp. 72),

rzuci w swoim projekcie pomys humanitarnych urzdze. «l

którym onierz nie byby, podczas dugoletniej naówczas su.i«\,

oderwany od swoich, od rodziny i okolic rodzinnych; pomy* woj-

skowych osad z inwalidami, znajdujcymi na staro zaopatrzenie

wród swoich, z podrastajc a na starych weteranach wzorujc
si dziatw itp. it|). Zijaje si, o ten h t.iriiy pom\sl zacnego

WOyniiika zapotiiii bujny umys Alcu i i wyila po wojnach

r. 1812-1816 karykatur osawionych •kolonii wojskowych* pod koU
ozast rk Arakczejewa

12H) !*ocztek czerwcuwi-^o projektu i/'»"/r •{ ' m
stwierdza na sam<>in czele w)tyczn zasad. :.v .iiniui a

w omiu guberniach* ma stanowi »une partio inti^grantc do Tannóc

russo. .. doit dtre asiiimilóe par la furmation des n^unents. lour soldo

et leur exorcice aux rógiinenta rusies propremont dita — nc ae di-
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stinguera que par la diffórence du costume national, le service et

les mots de commandement en polonais. . . Le commandement se rópó-

tera m russe, quand on se trouvera en ligne aves des rógiments russest

i t. p. Tak skromne byy zrazu aspiracye co do narodowego charakteru

armii. Pod koniec r. 1811 taka armia narodowa byaby wygldaa
smutno nietylko w porównaniu z wojskiem Ksistwa Warszawskiego,
ale i z wojskiem W. Ksistwa Finlandzkiego. To te jesienny projekt

{Premier ape7'cu) zaczyna si od sów: »Principes góneraux. 1) Le
Royaume de Pologne formo des huit gouvernements de TOuest aura

deux genres d'armee; une armee de ligne toujours sur pied — une
milice...« i t. d. ; nastpuje dalsze rozwinicie tej »zasady« w kie-

runku wrcz przeciwnym »zasadom« czerwcowego projektu. Na tem
samem stanowisku opiera si list Ludwika Platera do Czartoryskiego

z 25 padziernika (przyp. 101, 102) : sOn veut faire une armee de

Lithuanie. La premióre condition est sans doute que cette armóe ne
soit jamais mis dans le cas de combattre les Polonais de Varsovie.

Dans cette supposition on formerait cette armee de toutes les re-

crues de cette annóe, en donnant le commandement en chef au Lieu-

tenant et sous lui a Kniaziewicz en ualitó de premier gónóral de

division et ministre de la guerre...« i t. d.

124) »Ustawa rzdowa W. Ks. Lita (przyp. 115). Tytu IX: >0 sile

zbrojnej*, art. 231—248.

125) Yandal 1. c. IIL 3 nn.

126) Tame III. 204, 208, 220; por. wyej str. 13 nn.

127) Czartoryski do Aleksandra 24 lipca 1811 (Arch. Cz., list po-

minity w publikacyi Mazade'a, znany z wyjtku w rosyjskim prze-

kadzie Dubrowina PyccK. CTap. 1902, III. 466): »Je sais de tres bonne
part que Napoleon a tenu dorenavant le propos suivant. Qu'un seul

Cosaque penetre dans les frontieres du G.-D. de Farsovie et je pro-

clame la Pologne. On dit que TEmpereur Alexandre a le móme pro-

jet et qu'il desire devenir Roi de Pologne. Si c'est de gre a gre, je

ne ra'y oppose pas, au contraire, j'y accóde volontiers. Moi mme,
je lui ai en avais fait Toffre, mais alors ii ne Ta pas acceptó. Je con-

sentirai mme que son fróre devienne Roi de Pologne. — Voila ses

propres paroles«. Nim ta rozmowa dosza z Parya do Puaw, mu-
siao w kadym razie upyn par tygodni. Miaa zatem miejsce

wkrótce po powrocie Coulaincourfa do Parya i po owej synnej

jego konferencyi z Napoleonem 5 czerwca 1811, w której odwoany
z Petersburga rusofilski ambasador stara si odwie Cesarza od

wojennych zamysów (Yandal 1. c. III. 175—191). Coulaincourt wy-
stawi mu wymownie cay hazard tego przedsiwzicia; dowodzi,

e raonaby utrzyma i utrwali przymierze, ale pod jednym, nieod-

zownym warunkiem : >I1 faut que TEmpereur choisisse entre la
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1'ologno et la Hutsie, car \cn chonan en sont venues au point qu<i

ne pas desenchanter Tune, c'e8t pordre l'autre«. Wywody to nie

chy)ily wraAfnia. Napoleon zapyta: »Vouh croyez donc quc la Itus-

sie nu vout pas la guerrc, qu'«lle rcflterait danH ralliancn et rentr^

rait dan.s In systómc conlinental, si jo la natis fal Hals sur la Poone* ?

Podczas caej rozmowy powtarza, o nio chce odbudowania Polski:

•MaJH j(5 vous ai dit d<^j4 fjue je ne veux pas rótablir la Polo^«''«

By j^otów odda PoUk*; Aleksandrowi, ale mu nie dowierza; oba-

wia si, io pozbdzie si raz na zawsze tego doskonaego rodka
przeciw niewiernoci sprzymierzerica, nie osij^nie zaA zamierzonego

celu: »I1 est faux et faible... ii est faux, ii a le caracl^re prec... je

no veux pas la guerre, je no veux pas la Pologne, mais je vrux que

Talliance mo soit ulilc.c Wkrótce potom sondowa prz^z paiyskiego

koii(i(i<>i)ta ks. Adama, czy Coulaincourt nic mia susznoci, czy nie

moiiKiby utr/yina przymierza za cen<j polskiej korony, ofiarowanej

Aleksandrowi, To mógf uczyni bez ponienia samego siebie; w tej

samej rozmowio powiedzia do ambasadora: »I,.es Uuhscs croiont-ib

mo mener comme ils menaient sous Catherine II leur roi do Polo-

gne? Je ne suis pas Louis XV: le peuplo francais ne souffrirait pas

cette humiliation«.

P28) Charakterystyczno jest w ka>.dym razie dugie przeciganie

rokowa o pokój z Turcy, a do 2b maja 1812; ral^fikacya nast-
pia w Wilnie, przed samem wkroczeniem Napoleona, jak gd\by
Aleksander czeka, czy wojna przecie nie da si»j zaegna a w la-

kim razie byoby mona ca armi rzuci za Dunaj. Ob. IIIn.ikA«p'fc:

lAua. AcoKcaiMi»'> llcpnu III. 28. I. Napoleon powiedzia 6 czerwca

1811 do Coulaincourta (1. c): »Ne lui ai-je pas dit de prondre la Kin-

lande, la Yulachie, la .Moldavio? Ne lui ai-je pas propo'**^ de parta-

ger la Turquic?«.

129) IIIn.ibAop'<> 1' e. III. 45 oraz tamt* cay rozdzia o upadku
Hperaskiego (str. 31 53i nastpny (sir. 53 62, gdzie zestawiono

niezmiernie cenny materya io hisioryi lej kala.slrofy. Warto zazna-

o«yó, o obaj urz<;dnicy biura cyfrowanych depesz, których uwi-
siono po upadku Speraónkiego, Beck i (ervais. figuruj na spisach

Czartoryskiego i Niemcewicza z r. 1806, ob. wy«'i przyp. 38. Do
sprawcW upadku Hperaskiego nalea w pierwszym r»,Hlio Arm-

feldt, powodowany widocznie nio przekonaniem, alo ambio>. na-

dziej, e zajmie jego miejsce w stosunku do Aleksandra. lUchuba
ta zawioda go na|/upeniej wskutek /• ' '" " ' 7> prdu,
który u} go l)lko za narzi^daie do o; ^ _ To oko-

liczno, o ile ml wiadomo, niedoslrzeona w historyi tcj katastrofy.

O Armf(«ldzie por. zapiski na kocu pami<;tnika Ctartoryski-

lade 1. c. I. il2 nn.), o reakcyi oligarchicznej po upadku .^i
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skiego nianHHT>: OóiecTBCHHoe ^Bnacenie b^b Poccin npn AjieKcan^iip-fe

(wyd. 1900) str. 269. Stroganow pisa do Ozartorj^skiego o upadku

Speraskiego w par dni po katastrofie, 23 marca (st. st., Arch. Cz.

Nr. 544:9), wyraajc si bardzo ostro o upadym dygnitarzu i zazna-

czajc niebyway przebieg zdarzenia. Upadali ministrowie, tak je-

dnak nikt jeszcze nie upad pod panowaniem Aleksandra. Donosi

te o aresztowaniu Becka. »Les grands auteurs dans tout ceci ont

t Armfeldt et Balachoff, c'est eux qui ont dócouvert ce qui nous

est inconnu... Le premier jouit d*un grand cródit, ill accompagne

TEmpereur a rarmóe* . . . itd.

130) Na str. 152 myka: ukaz z 18 grudnia 1811 (IIojih. Coópanie

saKOHOBTb P. H. XXXI. Nr. 2 913) doszed Lubeckiego nie w sam
wili rusk, ale na drugi dzie wit. DzKPl. 26 grudnia: »Vous

savez que c'est le grand jour — Speraski zaprasza i oddaje re-

skrypt, toute la journee n'est plus qu'une suit przepisywaniem, po-

kazywaniem, powinszowaniem«. Lubecki wiedzia jednak od paru

dni o pomylnym ukazie; DzKPl. zapisuje pod d. 21 grudnia: »u Spe-

raskiego i u Baaszowa — chez le premier esprance wyrwania si

et conversation sur ce qu'il y a encore au sujet de Foukaze du 18

dócembre o podatkachcc Nazajutrz po odebraniu ukazu Ogiski na-

pisa — do Pancerzyskiego podobno — list (odp. w arch. szczucz.

A/3) z zawiadomieniem o ukazie. S tam aluzye do niechci i za-

wici, jakie Lubecki cign na siebie tak dugiem odprawianiem

swej »delegacyi«. Ogiski pisze midzy innemi: »Przeduona bytno
Xicia Lubeckiego w Petersburgu, jeli z jednej strony interesom

jego domowym niedogodno przyniosa, krewnym i przyjacioom

od niego oddalonym smutek a zazdrosnym i nieprzyjacioom powód

do rozsiewania bajek; z drugiej strony odpowiedziaa szlachetnym

zamiarom X-cia i potrzebom obywateli gubernii grodzieskiej «:..

Przecawski (PyccKaa cTapnHa 1878, L 630), nadmieniajc o pomyl-
nym skutku »delegacyia Lubeckiego r. 1811, podaje, wedug jego

wasnego opowiadania: UT^e-mp^e H^feMt a oónb aTOM'B 6mji'h nsB-feineH-B

0(J)Hi;iajiBH0, aBHjicH BajiameBt (minister Policyi) h cooóinnjit, hto sa

MO0 Tpy;i;i Bt no.7i3y Kpaa Pocy^ap acejiaeTt naanaHET mh narpa^y

H npe^^ocTaB^aeT^ BwópaTt hjih sBanie KaMeprepa hjih reHepa.;iBCKiH HHHt.

3 npocHjn) ^ojiohchtb Ero Bejin^ecTBy, hto aa Harpa;i,y ceót a no^Tj

BceMn;iocTHB'feHmee coHaBOJienie na Bcfe npocBÓti ryóepmH. Bcji-kp^^h sa

»THM'B Mn-fe oótHBJieHO, HTO Bc cTaTH xo/i,aTaScTBa Bbiconaiime yTBep-

K^eHi, a 5Ke yKa30M'B 4;-ro cenTaópa 1811 rofi^a, noMca^OBant b'b ^feHCTBH-

Te^Hje cTaTCKie coB-feTHHKH. Apctyt na rangi i odznaczenia by wów-
czas bardzo rozpowszechniony w »polskich guberniacha; wiadcz
o tem listy od wielu osób do Lubeckiego z prob o wj^jednanie

chociaby tylko »krzya maltaskiego* itp. Jeeli zatem sam Lube-
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cki wyrnawiul nic wialnie w tym moinoncie (k1 jakiegokolwiek od-

znacz(Miia, czyni to wiilocznio z pobudr^k politycznych, nic lekcewa-

h\c »bajok«, któro »rozfli<'waIi< j»'jfo »nioprr.yjafjolo«, jak o tern pi-

sa Ogiski. Majc powróci «lo kraju po tak dugim pobycie w Pe-

tersburgu, w przededniu oczekiwanego nadania autonomii i zwi-
zanej z niom akcyi politycznej, wola wraca z Ramyin tylko »re-

8kr}ptem< dla gubcrnii a bez generalskiego czynu albo szambela-
Hkiego klucza.

181) DzKCl. 28 grudnia zapisuje, e L. i K. PI. mieli nadziej<;

zaraz wyjecha, »ale wstrzymana iiudyencya poegnania a po No-

wym Koku om>lia nadziej i przyj-nme projekta*. Poprzedniego

dnia, jak najczciej, obiad u Ogiskiego, »wieczór tame — Arm-
feldt u niegoc

132) Ob. I. str. 432. przyp. 10 oraz wyej str. 485 przyp. 73.

133) Ogiski 1. c. 121. Tame 115: rozmowa z Cesarzom 17 29

stycznia 1812, w której Ogi.^^ki mu owiadczy, e I^ubecki i Kazi-

mierz Plater wypracowali projekt konstytucyi dla \N'. Ks. Litewskiego

(czy Królestwa Polskiego). W zestawieniu z zapiskami DzKPl.. przy-

toczonomi powyej, str. 152, wzmianka tii pozwala przypuszcza*',

e inwitacya na obiad do Monarchy* nie bya bez pewnego zwizku
le spraw elaboratu Lubeckiego i Platera; wobec tego staje si tei

zrozumia zapiska DzKPl, bezporednio po wzmiance o zaproszeniu

do ('esarza: Xavier rui r/arM a joie de son coettr, oraz we dwa ty-

godnie potem (17/29 lutego): Nons nrrnnyeons les denti^es notes d
pr^senUr d Ogiaki d'uprs In permissiou ahtenne de Sn Majest^.

Elaborat konstytucyjny Lubeokiego i Platera znajdowa si wkrótce

potem bezwarunkowo w rku Aleksandra, ktiiry jego odpis podla

1/lH kwietnia Czartoryskiemu (.Ma za de 1. c. II. 2b2). Mona zatem

uwaa za rzecz pewn, e Cesarz otrzyma ów elaborat zaras po

konferencyi z Ogiskim 17 29 stycznia, e odczytawszy go zaprosi

do Miebit 4/lrt lutego obu relakton'>w elaboratu, e odby z mmi
konferency w tym przedmiocie i upowani ich do zakomunikowa-
nia sobie wszelkich uzup(>nie itp. {derfti^ren notes ó prt'senter) ta

porednictwem Ogiskiego. Nio dziwnego, o Ogiski milczy o tych

szczegóach w swym pamitniku . opierajc si na tem /nWile. mo-

naby mniema, e l^ubecki w ogule me mia czynniejszego udziau

w caej jego akcyi r. 1811. W cigu lutego 1812 zawrzao w tpoters-

burskich salonach*. Oba projekty polskiej konstytuoyl »Armfeldt«

i »Ogiskiep»)i. stanowiy powszechny temat rozmów I prtedmiot

oburzenia. < >l>. ni/ej przyp. 148. str. 517 — 519.

\M) I)7.KP1., zapiski lo stycznia, lutego i marca 1812. niestety

bardzo fragmentaryczne; udao nam si odszuka lc<lwto par lu-

>.nych kartek ; s zapiski i 82 dni, brakuje a 46.

Muioikii. I. II. n
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135) Ogiski 1. c. III. 116. Zdawaoby si, wedug tego tekstu,

e Ogiski odczyta Cesarzowi list Lubeckiego o kwestyi wocia-
skiej na audyencyi 17/29 stycznia, co jest widoczn omyk pamici.

Cesarz wiedzia dobrze, e Lubecki by wówczas w Petersburgu,

we dwa tygodnie potem zaprosi go na obiad; Ogiski nie móg za-

tem 17/29 stycznia odczytywa tego listu jako une letre que je ve-

nais de receuoir de Grodno du P-ce Lubecki. Mogo to by dopiero

po powrocie Lubeckiego do Grodna, w kwietniu, w kadym razie

jednak jaki czas przed 21 kwietnia (data wyjazdu Aleksandra do

Wilna), poniewa przed samym odjazdem Cesarza Ogiski »zacho-

rowa« i nie stawi si na jego wezwanie (Pamitnik 1. c. III. 121).

By to zapewne list, napisany umylnie w porozumieniu z Ogiskim,

dla odczytania Cesarzowi, zredagowany zatem zaraz po powrocie

na Litw, a wic pod wieem wraeniem wiadomoci o upadku

Speraskiego.

136) L. Plater do Czartoryskiego 18 kwietnia 1813 (Arci. Czart.

Nr. 5511). W papierach Lubeckiego z kwietnia, maja i czerwca 1812

(A/5) wiele listów ze skargami na postpowanie intendantury i ko-

mend wojskowych, z prob o pomoc. Nietylko peno naduy;
jakby rozmylne dranienie obywatelstwa bezsensownem daniem
podwód i marnowaniem ludzi, koni, pienidzy, dostarczanych pro-

wiantów itp. Do najciekawszych naley list W. Pusowskiego o Kan-

krynie, ówczesnym intendancie, póniej ministrze Skarbu: »Oto mi

wielki geograff, kae Suckowi (tj. obywatelom z pod Sucka) wozi
fura do Sonima a Sonimowi do Lidy, wtenczas, kiedy Suck z uca-

owaniem rki przez Nowogródek do Lidy wolaby dostawi; jeeli

maj prohony paci za perewozk, to wyrzucone pienidze* itd.

Por. I. 37, gdzie naley sprostowa, e wspomnianym tam jenera-

em nie by w adnym razie Kutuzow.

137) inH^B/i,epi>: Hmh. AjieKcan^pt IlepBBiii III. 76 ;
^y6poBnH'B:

PyccKaH HCH3HB B-B asLHSiJi^ XIX B-feKa (PyccK. CTap. 1902. IV. 223). We-
dug Dubrowina (1. c. 23i) Aleksander wybra si do Wilna z tak

licznym orszakiem i z takimi przyborami, jak gdyby tam zamierza

niezwykle dugo przebywa; wszystkie gazie administracyi pa-
stwowej miay wówczas przez jaki czas dwa centra: jedno w Wil-

nie, drugie w Petersburgu, osobnego w Petersburgu a osobnego

w Wilnie kierownika. Policya w Wilnie Baaszowa, w Petersburgu

Wizmitinowa; ministeryum wojny Pfuehla, Arakczejewa i Barclay

de ToUy w Wilnie, Gorczakowa w Petersburgu; ministerstwem spraw

wewntrznych zarzdza w Wilnie Koczubej, w Petersburgu Kozo-

dawlew; dyplomacya skupia si w Wilnie: kanclerz Rumiancow,
Nesselrode, Stein i Józef de Maistre. Nie byo w tem nic uderzaj-
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CJ*jco wobec oczckiwanojfo w Wilnie rozwizania dylematu pokAi

czy wojna. Stoin przyby dopiero 16 czerwca, ob. przyp. 181.

138) Arch. Hzczucz. A/6.

1H9i T.un^.H : list Lun.Hkoja, jcubrrnutorii jcrodzH-nskKi^u, do Lu-

b«'cki<'>;o z 30 kwietnia (12 maja; 181J, do Wdna. Iwaszkiewicz
I c. M)[ podaje nieznany roi szczegó, o »w part; dni po przybyciu

<Io Wilna Aleknander przyj depulacyc obywateli wiejskich b ku.

L»ib«'('kim i Siilmtrowskim na czole... z wynurzeniem uczu wer-
nupoddanczych* . . . Hylo to zapewne podczas bytnoci Lubeckiego

w Wilnie okoo 12 maja n. Rt. Co do dalszych uwag Iwaszkiewicza

(o komitocio dla dostaw) ob. ni/.ej przyp. 149.

l-Oi Jcnera-gubornator Kimskij-Korsakow do Lubcckit-j. . •/*i-i(o

maja (3 czerwca) 1812, tame. Hodziita Lub(>ckiego ob:iwiala sit;,

->.eby tak duga zwoka po kilkakrotnem wzywaniu do Wilna nie

Hciagn(>ta na niego gniewu Cesarza. Wida to z korespondencyi ro-

dzinnej, z «')W('Zfsnych (niedatowanych, bo na pr»Mlce pisa) eh i prz«'z

umylnego wy.syanych) li.stuw Staro.-^ciny Scypionowrj. kJaki«' byo
pierwsze Twoje spotkanie si, za opóniony nieco przyjazd. Maruec
moi, je vous en priei... — •J'ótai8 inuidte comment TEmpereur
voiis a rrcu, e .si«* spóni. Czy b<,'dzi<' Monarcha w Grodnie lub

UW? Sowem na adne zapytanie nie mam wiadomoci « (A, ói.

141) Olizar do p. Scypionowej (siostry i te.4ciowej Lubeckiego)

y 21 czerwca 1812, tame.
I42i Dedykacya Uzewuskn'Co il845i. przytoczona na str. 156

z pamici, brzmi w penej osnowie; »Nayrozumnieyszenm Polakowi

czynu mierny Polak myli t lich prac swoi oddaie iako hod
i naywyszego szacunku i naytkliwssey wdzicznoci*. Egzemplart

I.islopada w l)il>liot«'Cf szczurzy skii^j.

143) l)zKi'l. zawiiTa nieki«'dy dopiski du puni Scypionowej i do

ks. Lubeckiej. Przy zapisce z 22 grudnia: »Que de motifs de recon-

naissance n'ai-je pas pour Xavier< itd., najczulsze wynurzenia przy-

jani Przy ostatniej zapisce |)rzed samym wyjazdem z Petersburga

(6 17 marca): »W Uydze si rozstaniemy • < >b. tom I. str. 40.

U4i Ob. tom I. str. 38

146) Ogiski I. c. 92-110
14r>^ .\l«'ksander »lo ('zartoryskie^o 1 13 kwu-lnia IM '. M ir ide

I. c. 11. 282: »Peut-t^lre trouverez-voUH plus ulilr dai v v .. i un

Iroislóme projet aux deux que j'envoie?«

147) j6\iomnu-h. PyccKsii ncnaiii. »% ns*ia.T^ XIX rkKa (I^rMMUi

Crnpnitn UK)-J. IV. 418; Iwaszkiewicz 1. c 463; lUa^kAcp-^ H»n.

A.irKriiiiApi* llopRuit 111. 83.

148) Por Iwaszkiewicz I c. 460. 461. o Siysikowo w Wl-
nie IlIiiJii.Acp'' 1 ^' 'I- ^^ ^' Wdna pisa te>. Stroganow do Ciar-

88*
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toryskiego 19 maja (st. st.), donoszc krótko, e jest tam ze swoj
dywizy od 6 tygodni, O polityce ani sowa. Najciekawsze s pierw-

sze sowa listu: »0n m'offre une occasion, mon cher Prince, de vous

ecrire«; jeeli 31 maja n. st. nadarzaa si Stroganowowi okazya

pisania do Sieniawy, okazya ta nie pochodzia niezawodnie z pol-

skich kó: moe Cesarz wyprawia kogo do Czartoryskiego, nie

mogc doczeka si odpowiedzi na swój list z 1/13 kwietnia. Co jednak

Stroganow wówczas myla o kwestyi polskiej a co byo do wier-

nem zapewne odbiciem opinii rosyjskich kó, przepuszczonem przez

pryzmat osobistej przychylnoci Stroganowa: to widoczne z jego

dugiego listu, pisanego przed wyjazdem do Wilna, w lutym i w marcu

1812 (ob. przyp. 102). Jest niemaa rónica midzy niedawnemi za-

patrywaniami Stroganowa w^ tym przedmiocie, nie dalej jak przed

rokiem (przyp. 107) lub w r 1809 (przyp. 44) a tem, co pisa przed

wybuchem wojny r. 1812. Mona w tem widzie wpyw pewnej

zmiany, jaka pod tym wzgldem zasza w opinii » petersburskich

salonów« (por. wyej str. 488), wród rosncego przed wojn »na-

cyonalistycznego« podniecenia. Z tem wszystkiem, w owej uderza-

jcej na pozór rónicy pogldu nie byo tak wielkiej niekonsekwen-

cji, jakby wydawao si na pierwszy rzut oka, zwaszcza, jeeli

uwzgldnimy klasyczne swyznanie wiaryc( Stroganowa w kwestyi

polskiej, wypowiedziane po wojnie r. 1812, w grudniu (tom I, str. 265).

Dopóki w elastycznem pojciu zamierzonego » odbudowania Polski

«

miecio si jedynie, wedug wyobraenia Stroganowa przywrócenie

zewntrznych form, en ne rendant a VEtat que le cóte honorifigue

par le retahlissement du itre de Roi et de quelques grandes charges-

sinecures, powtarzano za Stroganowem w »petersburskich salonach« r

U n'y aurait aucun danger a cela. Zmienia si jednak posta rze-

czy, gdy z pocztkiem r. 1812 do tych » salonowa przefiltroway

szczegóy projektowanej organizacyi W. Ksistwa Litewskiego czy

Królestwa Polskiego, w tej postaci, jak owe projekty przybray pod

koniec r. 1811. Lada chwila mia z Petersburga odjecha Kluczewski,

i z tymi projektami i z wezwaniem, wystosowanem od Cesarza do

ks. Adama, by przystpi do zamierzonej akcyi. »Je vais vous parler

de Tobjet du dpart de Kluczewsky — pisa Stroganow do Czarto-

ryskiego w lutym 1812— ii vous porte une masse de papiers effrayan-

te, sans me dire leur contenu. L'Empereur, comme pour se ju-

stifier du retard qu'prouvait son dópart, m'a montró la masse d'-

critures qu'il vous destinait, mais malgr sa discrtion, je crois me
douter du sujet qui y est trait. Cela doit regarder la constitution

qu'il serait a propos de donner a la Pologne dans le cas de sa róu-

nion a TEmpire. II me parait que TEmpereur est fortement occupó

de ces idees, mais ii fait a cet ógard ce qu'il a toujours fait, c'est-



IMCZKD KONOKEhKM WIEDKSKIM 517

;i-(iir<^ il ouvro l;i purtt* u luiil Ir inurido, et, en accu<>illant chacun,

U chauffe Ics fHpónmce.s par les esprancoM que chacun con-

coit. et peut »einer par la lo ^ermo de grawh p<^riU. II faut doac

|ue Yuus sachiez que Arinfeldt, frappt^, j'iinagine, ainsi que tout le

iiionde, de la n^cessil*'? dan« Iph circouslancoM pr«VHenl«*« do »'a««urer

den Poluiiais par Ic retabliHsi^metit de cc Koyauinc. soit, dis-je, de

liii iiióiiie, ou Hur linRiDuation de lEmpercur, a fabriquó un projet

de ConHtilutiun qu'il a presente. Sur cela Ogiski, soit qu'on le lui

a dit. Moit qu'il Tait p(^netró, a fait un, et Ta pareillement pr^sent^ k

TEiapereur. Ccci, je le sais de Kluczewsk}', qui a mifl au net ce

dernier. Ce «ont donc, jc pr»umo fort, ces deux pi^ce* quon vou»

cominuniciue, et vous qu'on choi»it pour un arbitre dann ce procós.

VouH vo}»*z, mon cher aini, lout le tripolage qu'on se fait ici «ur

cet urlicle«. W dalszym cii^^u tegu samego listu, na tej samej

stronicy: »Du 22 mars. II y a plus dc 8ix semaines que j'avas com-
menc<^ celto lettre, cher 1'rince, et c'cst seulement aujourd'hui queje
rrprends la plume, car je ne voyais pas (h* fins au dóparl dr Klu-

czewsky, je reprcnds donc le lii de ma narration. S'il est vrai que

ce soienl les piccs que je prósumc quon vous envoie, dites moi, je

vous prie, cst-ce bien le moment dans ces circonstances convulsives

d»» proinulguer des conslitutions; est-ce dans un moment ou la si-

liiation des affaires de TEurope est tellenient favorable a la fermen-

tation des esprits que les pareils actes sont k leur place. Lorgani-
sation du gouvernement dc 1'ologne a toujours tó de natur k
engendrer Tesprt de parti et cela a HA la terrible cause des mal-

heurs de ce pays. Ces eYtinements sont encore trop rt^cents pour que
Irs (>sprits n'aient pas conseryj^ jusqu'^ preseul un grand lrvain de

troublcs que la moindro imprudenco peut mettre en mouvcment, et

rrmanation de semblables pii-ces ne peut-ello pas ótre iri^ dange-

reuse, au lieu d'entretenir une tranquillit(^ si dt^sirable en tout temps
mais si importante dans ces temps de calamitó gt^nerale. Cos orga-

nisations politi(|ues indiscrótement niises au jour ne peuvent-elles

pas i^lre la cause do fAtheuse discorde. I^s ^diliC^s politiques qui

ont óltS de duree, sout Touyrngi* du temps et Je no saohe pas qu'uQ

contrat sooial, surti tout arrang«« ilu cabinet de qui que oe soit, ait

dans son oxóoution AiA jamais suIyi d'hpurou8o constWpience. Voil4

eependant lobjet des volumes qui vuus sont soumis. Je puia me
tromper, mais je tremble do Tissue de ces mesures. 11 mc sembl«-

rait bien plus natiirel de faire subsister le gouYcrnement aclucl,

lorganisation en est toute faite. la machino est mont<k> et ne meut
Touripioi la changer et ne pas remettro 4 des temps plus calmct

la conteclion de rouvrag(« important do la constitutton d'un gouvcr-

nemonl. Dans les moments hushi t^lTra^anls que ceux, dans loaqueIa



518 PRZY PISKI

nous vivons, le gouvernement le moins embarrasse de formes est

celui qui convient le mieux. La Rpubliue a besoin d'un Dictateur

et les orages actuels ne laissent point le loisir de murir des insti-

tulions civiles. D'apres ce qu'il m'est revenu de ces plans, ii est en-

core une circonstance dont Timportance, a mes yeux, ne me permet

pas de la passer sous silence. Le cod dont on vous porte le fatal

instrument, comprend, m'a-t-on dit, dans sa texture toutes les partis

d'un gouvernement, tous les intrets y sont sópais, rien de commun
avec la metropole, pour ainsi dire, except6 la runion de deux cou-

ronnes sur une móme tete. Tout le reste est divise et ne tient par

aucun lien Tun a Tautre, de plus tout ce qui a jamais constitue Tan-

cienne Republiue de Pologne, rentre dans le cercie du noaveau

gouvernement et s'arrache de TEmpire dont ils (sic) ótaient devenus

partie integrante, de manier que les frontieres de la Russie Blanche

deviendraient la ligne de demarcation des deux Etats. A BejiHKia

JlyKn ou entrerait dans un pays tranger, puisqu'on passerait dans

une terre gouvernee sur d'autres principes n'ayant plus aucun in-

trót commun avec un Empire qui devait ótre destinó a ne former

qu'une seule familie. Votre esprit, cher Prince, n'est-il pas epouvante

des suites que cet isolement respectif vous presente, quelle paix et

quelle tranquillit voyez-vous dans Tayenir d'un pareil ordre de

choses, quel effet ce dómembrement produirait-il, une harmonie

bien cordiale entre ces deux rivales, et les moindres secousses ne

pourront-elles pas etre suivies des consequences les plus facheuses.

Pour moi, mon cher ami, j'ai Tesprit tellement effraye du caractere

impolitique que porte cette mesure que je suis assure que vous ne

prendriez pas sur vous de la conseilier a FEmpereur. 11 se trouvent

pourtant des gens plus hardis, et Armfeld n'a pas hesit de faire

adopter ce plan pour la Finlande, Tancien gouvernement de Yiborg

vient d'6tre reuni a la nouvelle Finlande, et ce tout sous le titre de

Grand-Duche de Finlande se gouverne, recoit des lois, a des finan-

ces, un systeme defensif qui n'a plus rien de commun avec le reste

de TEmpire, les lois qui y sont promulguees ne sont connues d'aucun

des dicastres de TEmpire et aucun point de contact ne rapproche

les individus de deux pays. Au cas que dans la lutte qui se própare,

la fortun nous fut defavorable, et quelqu'un peut-il prvoir le de-

nouement de Thorrible tragedie dont TEurope est maintenant la victime,

en cas de revers, dis-je, de quelle utilit seraient ces parties hterogónes

a la dfense de tout. L'Empire peut crouler tout entier et ce Grand-Du-

che restera intact. On se trouve donc dans la dure nócessit de faire une

pónible distinction entre TEmpire et TEmpercur, car toute homog-
nitó ótant dótruite entre le tout et ces parties ii n'y a plus de cause

gnórale, de but commun, cela ne peut 6tre qu'au dpens de la so-
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liditd (Ju toiit. Coci, autiini <i"i"- cola no ar rapporle qtrau Orand-

Duchó (It* Miilaiidc, noMt i\ur do pru d'importanc4' danH la halance

gf^nóralo, inais si la móme pf'litiquo pst Buivio pour le lioyauino do

Pologno, je le lrouvo offrayant, el youji tomboroz d'accord avoc moi

quo cola n'ost utilo iii pour vouh ni pour nou«. Co qui conHtituo la

bouiiti" <loH JnNlitulions polili(|uo.<i oost do porlor avoc oIIi-h lem-

preinle do Icur RolidiU^, de bonnc foi. En lrouvoi-vou« dann celto hy-

polhóHo la nioindro traco? 11 nio soinblo ontondre volre r^ponse, elle

oM n<^gHtivo partout. lo principo on o«t donc niauYaia. Ou a-t-on

dócouYort los priucipos do co systóino finb^ralif, jo crains de mo TaYDuor,

inais los nourcos mon paraisHont bion ompoisonnócfl, ot jo Huis ofTray^

de la dt^sorganisation k laquollo ii tond. En Yoili aimoz Aur un sujet

qui n*ost quo trop trislo, mals j'aYai.s lo coour groH do youm dire

trunchoninit ma fayon do ponsiT k cot ógard ot oncoro jo mo plaia

k croirc quo mos craiiiios sont chim(^riquo8. Je suis bion aiso toute-

fois do YOUR aYoir fait ma profosaion do foi Rur co Rujot«.

Oto wymowno echo potcldu tpetorsbursklch salonów* na kwe-

sty polsk:| w ptzedodniu wojny r. 1812. Nie gorszya ich sama
idea »odbudowania I'olski«, gdyby za conc przywrócenia tytuu króla

polskiogo, kanclerza i marszark<')W itp. wcielono do Cesarstwa Ksi-

stwo Warszawskio. Drani jo niosychanio projekt »', * ucyi*,

gorszy! rozmiar samoisUioci po.iczonogo z Hosy o<lr<. _ pa-
stwa. Ciekaw byoby rzecz zna osobisto zapatrywanie Koi*zub€ja

na kwestycj polsk w tej wanej chwili, gdy w jego r<»ku. przy oso-

bie Cesarza, znalaz sic; w Wdnio naozolny kierunek spraw wewn-
trznych Cesarstwa. Znamy tylko list Koczubeja do Czartoryskiego

z 28 stycznia |9 lutogoi 1812; niewiadomo, oiy wówczas prsefiltro-

waa )u wiadomo o dwóch projektach polskiej kon8t}tucyi do
• potorsburskifh salonów*. On zarhowujr dyplomatyczno i ' rie

o caoj sprawie, cho mo/o o niej wiodzia wn^cej od Slrt.: -a,

poniewa w jesieni by upatrzony na czonka komitetu do utuienia

organizacyi omiu polskich gubornii. IMszo tylko, •iscs gens qui r^
flchis-Honl un peu sur los t'«v«'nomonts ot qui sont au courant do i-*

qui s« passo aillours, p(>nsent ici (|uo lo huchó do YarsoYie sera

transformt'' en Uoyaumo de Pologne par lEmpereur Napolóon. autai*

tót qu'il so diksidera k tirer i^p^ contro nous. Cost uno chos** trop

naturollo pour (pi'on puisno en doutor. Qtn' »lo\ /-yous. mon
chor Princo, au miliou de louto cetto bagurre / 1 . .... x-moi de yos

nouYoUoR. hites moi ou youm paH.Heroz Itó prochoin. Jo no s«rai

jainais indifri>rent a tout C4* qui vou8 concorno, quols que puissenl

Atro los Ynomonts (pii dcidort>nt du sort d»s ^Unts ot par cons«V

quent do colui dos indiYidus*. /.uznacia. io nic nio wio o tajemni-

cach stanu: »pour los alTaires, jon suis plus t^loigm^ que jamaisc.
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Pogoski o blizkiej wojnie utrzjmuj si uporczywie; »nous ne la

dósirons pas, mais comme on s'attend que TEmpereur Napoleon
viendra la faire, nous nous mettrons dans Tattitude la plus impo-
sante«. Szeroko rozpisuje si o przygotowaniach: »nous avons avec
les rserves et les dpóts de recrues 900.000 hommes, non sur le

papier, mais hien effectifs ... On veut faire les plus grands efforts et

continuer la guerre le plus longtemps que Ton pourra. Je crois, pour
mon compte, que c'est un parti tres sag, puisue la paix telle

uelle est, presente un demi-caract^re qui est presque tout aussi nui-

sible que la guerre. II est difficile, quelques grandes que soient les

ressources d'un Etat, que Ton puisse rester en sentinelle avec 900.000

homraes*. Koczubej pisa ten list w przypuszczeniu, e Kluczewsk!
natychmiast powiezie go do Sieniawy, razem z listem Cesarza,

wzywajcym Czartoryskiego do wspódziaania w akcyi Ogiskiego
i jego towarzyszy; nie przypuszcza, e wyjazd Kluczewskiego opó-
ni si jeszcze o dwa z gór miesice (ob. przyp. 102). Wobec tego

jasny cel listu. Chodzio o to, eby Czartoryski dobrze si zastano-

wi, czy bezpiecznie wiza los Polski z Napoleonem, gdy Rosya
przygotowana do takiej wojny, jakiej jeszcze nie byo, gotowa pro-

wadzi j do upadego.

149) W papierach Lubeckiego (A/5) zachowa si rkopis o 36 str.

in fol. z napisem: »Organizacya wewntrzna Komitetu Gównego, ko-

mitetów guberskich i powiatowych«. Jest to odpis na czysto, pisany

(zdaje si) rk Witanowskiego, sekretarza kancelaryi marszakow-
skiej grodzieskiej, pagina fracta, z dopiskami wasnorcznymi Lu-
dwika Platera. Lubecki pracowa nad projektem urzdzenia tych ko-

mitetów w Grodnie, przed przybyciem do Wilna, w maju (ob. przyp.

138 oraz wyej str. 155), i tam dopiero spotka si z Ludwikiem Pla-

terem. Byl ten projekt wykoczony przed listem Wawrzeckiego do

Lubeckiego z d. 22 maja (3 czerwca) ob niej przyp. 151. Art. 17

brzmi: » Komitet Gówny stara si bdzie naymocniey, aeby wyia-

nione i dowiedzione pretensye obywatelów do Skarbu za dostawione

przez nich róne przedmioty rekwizycyów woiennych, czy za bile-

tami komitetów guberskich podug art. 32 Dopeniicego Urzdze-
nia 13 maia, czyli za takiemi biletami Kommissyi wileskiego Pro-

wiantskiego Depo, podug art. 38 tego Dopeniaicego Urzdzenia,
co miesic przez Skarbowe Izby z summy na to podug art. 39 pomie-

nionego Urzdzenia przeznaczoney opacane byy. Ilekwizycye w tey

mierze Komitetu Gównego kada Izba Skarbowa pod odpowiedzi
dopeni iest obowizana*. Przytoczony art. a zreszt caa tre >0r-

ganizacyi« wykazuje najdowodniej, jak mylne jest twierdzenie (Iwasz-
kiewicz 1. c. 461, 462), e celem Komitetu byo dostarczanie bez-

patnych dostaw na potrzeby armii, wobec czego upadaj wszelkie
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tak ostn- zarzuty tego autora: »karygodna lekkomyAlnoA*, »Jc u-

niioBzczona hojno!^« itp. Kwonlya dontaw dla armii hyla przejidzona

rozporzdzeniem z dnia 13/25 maja; Lubecki za opracowa plan or-

^Hiiizacyi obywatt^lskiej, która obok oHobnego -elu p<
"

i'

wy(j Htr. 170 i niej przyp. 150) miaa suy*' do zah . ,..c.. a

teresów obywateli wobec na<luy i upieslwa intendantury. I*«'ryo-

dyozna lu.stracya znajdujcych sii; w kraju zapasów miaa dostarcza

trzystopniowym wadzom tej organizacyi obywatelskiej cijJych in-

formacyi, gdzie i jakie znajduj si zapa.sy, aby na kad rekwizy-

cyt; intendantury zarzdzi bezzwoczne ich dostarczenie, bez zbyte-

cznego gromadzenia prowiantów w magazynach i z jak najmniej*

Hzem obcianiem obywateli. Nadto za obm) Alan przez Lul •>

urzdzenia miay na celu zabezpieczenie rychej i punktualt.j .. ,.

-

paty naleytoci po upywie kadego mifsica. »(Jrganizacya< liczya

si z prawdopodobiestwem duszego postoju wojak w kraju, sawie-

raa bowiem postanowienia, odnoszce si do epoki niw i zbiorów.

150) Porównywajc Lubeckiego »Organi/.acyQ« z jego projektem

konstytucyi (» Ustawa rzdowa W. Ksistwa Lit.«), nic trudno do-

strzec, e projektowane przeze komitety »guberskie« i powiatowe

mogy atwo posuy za surogat Had Wojewódzkich i Rad Powia-

towych, najniszy za organ »(,)rganizacyit, l)<'putat okrgowy, sa

tymczasowy surogat najniszego szczebla adnnnistracyi t.j. Dozorcy

okrgowego z projektu »Ustawy rzdowej*. Art. 90 BOrganizacyi*

opiewa: »I)la atwieyszego spenienia rekwizycyi woiennych ka/den

powiat podzieli si na tyle okrg«)W. aeby we 24 godzinach u-.-

dnik okrgowy móg wszystkie zawarte w nim mailki obuch

Iwaszkiewioi 1. c. 462 podaje ciekaw wiadomo i rkopisu wi-

leHki(>j liibl. l'ubl. (CcKperuaM ticpcnncKa cioiinaicKaro ncnpaaMnKa m%

1812 r.) o tajnych instrukcyach, któro gubernatorowie •)•"-• li od

rzdu centralnego la zatem od Koczubeju) przed wkroi- Na-

poleona. »Zalecono przy pierwszein zblianiu si nieprzyjaciela wy-
wozi do miejsc bezpiecznych a w kadym poszczególnym

wskazanych kasy rzdowe «)raz cz archiwów... Hównoczi^nn-

wszyscy urztlnicy przy pierwszem zblieniu si nieprzyjaciela winni

opuci miasto i skierowa si do wyznaczonych poprzednio miej-

scowoci, nie wytczajo nawet niszych urzdników kancelaryjnych,

dla urzdników gubernii groilzieM«*kiej wyznaczon .' j>unkl zbor-

ny Psków*. Czy Wawrzocki, Lul)««cki. L. Plater, > li o lem o-

tatniem zarzdzeniu — trudno si domyi^li. Nie ulega jednak w:|t-

pliwoci, e przeobraenie Komitetu Gównego i podwadnych luu

wadz w Uzd Tymczasowy mogo po tak rzdzeniu doko-

na si w mgnieniu oka, je/liby z Wilna n . ; •zkaz wypenia-

nia tych szczegóowych instrukoyi; rotyjtoy urzdnicy, ai do naj-
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niszych manipulantów, z caej gubernii grodzieskiej, pospieszyliby

wedug instrukcyi, do Pskowa. Listy Czartoryskiego, Ludwika Pla-

tera, Lubeckiego, Konstantego Lubomirskiego itd. z r. 1813 i 1814

wiadcz dowodnie, jak twórcy »Organizacyi« oraz »wtajemniczeni*

w ich plany zapatrywali si na cele »Komitetu Gównego* i podle-

gej mu organizacyi obywatelskiej
;
pomidzy sob nazywali go wprost

»Rzd Tymczasowy wileski«, ob. wyej str. 236 przyp.

151) Na str. 160 pomyka: »Organizacya Komitetu Gównego«
itd. (przyp. l-iO), to nie ostateczny, obowizujcy i przez Cesarza za-

twierdzony tekst, ale wanie projekt Lubeckiego, który przy zatwier-

dzeniu uleg rozmaitym zmianom i » okaleczeniom «. Zmyliy nas do-

piski rki Ludwika Platera, z których wnosilimy, e ten tekst pisany

by dopiero po przybyciu Lubeckiego do Wilna, tj. po 3 czerwca n.

st. Dopiski te mona jednak w ten sposób wytumaczy, e Lubecki

posa gotowj' projekt Wawrzeckiemu do Wilna; Wawrzecki w po-

rozumieniu z L Platerem opatrzy go dopiskami i Lubeckiemu ode-

sa; Lubecki za dopiero w tej postaci przedstawi go Cesarzowi.

Wynika to z listu Wawrzeckiego do Lubeckiego dd. 22 maja (3

czerwca): «Pismo skaleczone w rzeczy i (w) sposobach kompromitu-

jce posyam z tumaczenia; wyrzucono marszaków gubernskich;

racz zatem JOWXM Dobrodziej wybra si od szlachty «. Wida
std, e w projekcie Lubeckiego marszakowie gubernialni byli z u-

rzdu czonkami Komitetu Gównego, co wyrzucono przy zatwier-

dzeniu projektu. Art. 1 »Organizacyi« {A/5) opiewa bowiem: »Komi-

tet Gówny skada si, pod prezydency litewskiego wojennego gu-

bernatora, z czonków przez szlacht podug prawide Dopeniaj-
cego Urzdzenia 13 przeszego maja wydanego obranych, po iedne-

mu z kadey gubernii i obwodu, do wydziau Komitetu Gównego
nalecych, tudzie, stosownie do póniejszego monarszego
rozkazu, z marszaków guberskich kadey powyszey
gubernii i obwodu« (tj. obwodu biaostockiego i tarnopolskiego)

»i obywatelów na przedstawienie Komitetu Gównego i Prezydenta

onego przez Monarch mianowanych*. Ustanowienie Komitetu byo
zatem przesdzone owem nieznanem nam rozporzdzeniem z 13 (25)

maja; Lubecki za wyjedna u Cesarza (moe w Szczuc-^ynie, ob. str.

161 przyp.) niespenion nastpnie obietnic, e do Komitetu nalee
bd z urzdu marszakowie gubernialni, oraz e Komitetowi przy-

sugiwa bdzie prawo dalszego uzupeniania si przez kooptacy,

z zastrzeeniem zatwierdzenia nowo obranych czonków przez Cesa-

rza. Wobec zamierzonego przeobraenia Komitetu na Rzd Tymcza-

sowy, rzecz ta miaa doniose znaczenie; dlatego Wawrzecki i Lube-

cki przywizywali do niej tak wag. Marszaków gubernialnych

ówczesnych byli pewni; nie bez przyczyny wytono wszystkie siy
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dla przefornowania Hwoich kandydatów na ntyczniowych wybo*

rach. Od flkladu Komitetu wszystko zaleao; wybór czonków przes

szlacht, niewiadom przyszych zadari Komitetu, wybór kierowany

wz^I(ulami popularnoci i sBiedzkich stosunków nie dawa adnej

rkojmi. INj usunu^ciu murf*zaików z Konnlflu, trzeba b}o ich »wy-

biera« jako |ego czonków, przez co pozbawiano ni innych si po-

danych. Z listu Wawrzeckiogo mona wnosi, e projekt [.ubec-

kiego uletc znacznemu tokaloc;

—

Ten sam wyraz powtarza

si w koresponflencji rodzinnej. > > na Scypionowa pytaa Lu-

bcckie^o po jego przyjedzie do Wilna: »Czy okaleczony projekt

Twój wróci si do pierwszego zdrowia i Komitet Gówny wileski

z jakich osób ostatecznie zoy si?« Widocznie, I.ubecki, wyjeda-
jc do Wilna, nie dawa jeszcze za wygran. spo<lzK*wa si. e po-

trafi postawi na swojem.

152) Wawrzccki do Lubeckiego 22 maja i3 czerwca) 1812 1. c.

153) W drui^iej poowie maja, kiedy Lnbecki pracowa w Gro-

dnie nad projektem organizacyi Komitetu (iownego i pod\vadn\ch

mu organów, naglono z otoczenia Cesarza o przyspieszenie roboty:

• Le gónral Armfeldt a Ihonneur do pre.sentcr ses hommages a 8.

E. M. lo P-cc Luhetzky <'t de demander, si TouNrage en question est

djii acheve. II .'^aisit celte occasiont itd. Dalall,2H maja. Midzy 88

maja zatem a H czerwca (list Wawrzeckiego) projekt dosta si do

rk jeneralioyi i zosta »okaleczony«.

154) Por. wNej str. 2r.9.

165) Mazade 1. c. II Nr. 32—35. str 279-297. List Czartor}-

kiego do Aleksandra z 4 i 18 czerwca 1812, pominity w publikacyi

Mazade'a (jeden z najwaniejszych w caej korospondencyi). znany

od niedawna z wyjlk«')W w rosyjskim f>rzekadzic vTj^M**'*""'^:
PyccKaH N<nHiii. H'L iia'ia.ih XIX shKa, PyccK. Crap. 1902, I\'. 235); ko-

pia oryginalnego tekstu w Arch. Czart. Corr aveo Al.. IV. Urak bru-

lionu iiwiadczy. e Czartoryski pisa w poipiechu bez brulionu i ka-

za sobie sporzdzi kopi z oryginau, co si niekiedy, wyjtkowo,
zdarzao w jego korespundenoyi z Aleksandrem; raz jest to wyra-
nie zaznaczone w tekcie; przepra.sza, e |'i«»e b«^z brul'«>mi. ob ni-

ej przyp. 187.

\b6) Nowosilcow do Czarlory.sk ie^'o lu 21 li-^tnp.i.l.i lhl2 Arch.

('art. 5-44)2): >le zle de la n:ition que jui vu do uus propres yeux

depuis Wilna jus(pr& l)orogobouge«... Dzie, w którym Nowosilcow
prz}by do Wilna, nio da si ciilo oznaczy. Data 15 csm%'ca (Mo-
cicki To historyczne Dziadów, Iibl Warsz. liK)7, II. 157. b«» po-

dania róda) jest wedug n. st. za wczesna, poniewa Nowosilcow
13-go wyj(*cha dopiero z Jarosawia, wotiug st. st. (27-go) za pó-

na, poniewa> Aleksander 26-go *jvyrutzyl a Wilna a 2S-go odbyt
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si wjazd Napoleona. Nowosilcow pospiesza niezawodnie, ile byo
mona, odlego Jarosawia od Wilna (na Radziwiów, Dubno) wy-
nosi okoo 600 kilometrów, móg zatem odby drog w tygodniu do

10 dni i przyby do Wilna okoo 20 czerwca n. st. Nie chodzi o to,

czy tacowa na Zakrcie czy nie tacowa, ale kiedy dorczy Ce-

sarzowi listy Czartoryskiego ze sw-oim wasnym komentarzem. Por.

mHjiBAepi. 1. c. III. 85, ;i;y6poBHH'B 1. c. (P. C. 1902, IV. 419).

157) Ciekawe szczegóy anegdotyczne o pobycie Aleksandra

w Wilnie na wiosn (i w grudniu) 1812, Mmoires historiues sur

TEmpereur Alexandre et la Cour de Russie publiós par la C-tesse de

Choiseul-Gouffier nee C-tesse de Tisenhaus str. 56 nn. Godna
uwagi jest osnowa wasnorcznego listu Aleksandra do Napoleona,

który by napisany 24 czerwca (przed balem na Zakrcie) a nie zo-

sta wysany wskutek wiadomoci o przekroczeniu Niemna. Tekst

tego listu (z okienkami pozostawionemi na wpisanie osoby, która

miaa zawie list i zagai rokowaniaj podaje Uln^^epi.: Hmh.

AjieKcaH;i,pi. Ilepstm III. 82. Koczubej pisa do Czartoryskiego 26 marca

1813 (Arch. Czart. Nr. 5458): »Qui eut dit, lorsue j'etais a Vilna au

mois de mai, que les chances se prononceront aussi positivement

pour nous ? La Russie est certainement sauve aujourd'hui, uelles que

soient los óvenements de la guerre«. Por. PyccK. Ct. 1907, t. 38, str. 219 nn.

158) Yandal 1. c. III. 494 n., Schilder 1. c. III. 85.

159) List Nowosilcowa z 9/21 listopada 1812 (Arch. Czart. Nr.

5462) zaczyna si: »Je saisis, cher ami, avec un plaisir inexprimable,

Toccasion que le depart de Tami Witsky me fournit de vous ecrire«...

Pocztek listu z 30 listopada (12 grudnia) 1812 opiewa; »Depuis que

ma premier lettre est ecrite, mon cher ami, et qu'elle est próte a

partir, ii s'est ócoule pr6s de 3 semaines. Ce retard a óte occasionn

par la lenteur que TEmpereur met, comme vous le savez. II a gardo

la lettre que je devais lui soumettre, avant de rexpódier, au dela

de 16 jours, et ii me la renvoie enfin, en me marquant qu'elle tait

fort bien et giiHl n'y trouvai ahsolument rien d y changer, (pod-

krelone w autografie Nowosilcowa), et depuis, je dois lui rendre

cette justice, ii a óte au devant de tout ce que j'ai dsir pour pro-

curer a Witzky toutes les facults possibles de partir et d'viter les

obstacles et les desagrments qu'il pouvait rencontrer dans ces cir-

constances-ci en route«. Oba te listy Nowosilcowa naley bezwarun-

kowo zaliczy do waniejszych dokumentów historyi porozbiorowej,

jako niewtpliwy dowód pierwszej inicyatywy, jaka po klsce Na-

poleona wysza od Aleksandra w sprawie porozumienia si z Pola-

kami, w zupenej niewiadomoci wspóczesnych, w tym samym kie-

runku powzitj^ch decyzyi warszawskich mów stanu (ob. niej

przyp. 196). Wieki wyjecha z obydwoma tymi listami 2/14 grudnia
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jak wiadzy list Koczubeja do Czartorysklejco z tej daty 'Arch.

Czart. Nr. 54581 Koczub<*j piszo: »Arjourd'hui que l'on vou« envolo

M. Witzky, je m* veux pa.s inanuor urio au.«si bonne occaition...

surtout pour voufl parler du dósir bien ardent qu'ont vus amis de

vous revoir au plutót ici. J'ai appriH en dcrnier tompn avec ^and
plaisir par une loUro de Vicnnr> cjuo voub you.h y óte« tenu pendant

quolquo tompa. Cetle incsurp est buMi di^ne de volre sa^sse. Dan»

YOtre po-iition, ne mettre dc cótó et attendrc les rósultata de la lutte

qui 8'ótait engagi^, c'e8t le seul parti qui pouvait vous convenir.

MaJM aiijour(i'hui que cetlo lutte parai s'approchcr de aa fin ou

qu'au rnoins rien ne pcut faire prt^-ajcor (ju'<'llo puissc plus jamaifl

avoir les chance<t auxquelles le.<i Francais et tant do \'on conip&-

triotes se sont attendu.s, que ferez-vou9? II me semble qu'en toute

conscionce et pour lo bien inóino de votre pay*. vous no dovez pas

vouH refuser k venir ici. l*ouvez-vous negligcr Tocccasion qui se pró-

sento de lui ótre utilo, ou. si la cho»o ótait impossible, pouvez-vou8

ngliger vos proprrs inti^ts? II ne paralt plus douteux que, si la

Polo^nt ptMit jainais ^tro rtHablie, ello no peut Ti^tre quc par KEm-
pereur. et, si elle ne lest pas, vous n'y pouvant rion ibien etendu,

si cela ótait le cas) vous devez tacher de maintenir les bonnes dis-

positions dans leRqueltes Ton sc trouve ici pour vous. Fersonne jua-

qu'^ pnVsont nr vous a accusc^ encore de pnWlilections particulidrea

pour le vues de la Dite do Varsovie ni d'aucune action contraire

aux intóróts de la Uussie. Vous serez donc le tn^^s bien vonu et mieux

vu que vou8 ne Tayez jamais óUS*. W zestawieniu z pomiennymi
listami Nowosiicowa, opatrzonymi aprobat Cesarza, list K ' ja

zaslugujt; na baczii.'\ uwap; jako termometr ówczesnego u , -:_ie-

nia petersburskich salonowe; por. wyej str. 128 i 502 przyp. 107.

Ob. równie wyej str. 276, 277 przyp.

160) Por. wyej str. 269.

161) Ob. I. utr. 4:k'). Daty te 10 wrzenia i 31 grudnia 1812 n. sL,

okre.4laj mniej wit^ocj czas przybycia Lubeckiego do Petersburga i

odjazdu. Mit.nlzy towarzyszami podróy Lubeckiego w powrocie na

Litw znajdowa si<j jenera de Lary (por. I. 257). Li't jeneraa b. d.

(A/5) proponuje termin wyjazdu na 21 grudnia ^2 stycznia 1813 n.

8t.). W kadym wic razie Lubeck, Wawrrecki i t d. dooaekaii si^

w Petersburgu wyjazdu Cesarza do Wilna i dopiero w jakie dwa
tygodni*' |)() nim ruszyli.

\iV2) III u.-ii.Aopi.: Hun. A.icKcauApi* Ilcpsuh III. 86. Arakctejew

waha si(,\ w kocu jednak przyst^ipi do planu Szynskowa i Baa-
SEOwa. w interesie beapieozeiistwa Cesarza; to riucn charakterystyk

oane .Awiato na sytuacyc. por. wyej sir. 184.

163) Koczubej do Czarlorynklogo 2 (U) 1812. (Aroh. Ctart Nr.
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5458) : »Nous avons a Petersbourg beaucoup de vos compatriotes. Ce-

lui parmi eux que je vois le plus souvent et que j'aime le plus, c'est

le gneral Wawzjesky. II parait vous tre attachó, c'est un titre de

plus qu'il a auprs de moJ«... Warto zaznaczy sympaty Koczubeja

do Kazimierza Lubomirskiego (str. 484) z modej generacyi, do Wa-
wrzeckiego ze starej ; o Lubeckim nic nie wspomina. Por. Mmoires
de la C-tesse de Choiseui-Gouf fi er str. 140 nn, oraz niej przyp.

167, 170.

164) Ob. wyej str. 484.

165) Iwaszkiewicz 1. c. 464, ale por. te I. 41. Na rezolucyi

Rady Generalnej Konfederacyi (A/ó) podpisany (Kajetan) Komian
jako Sekretarz Generalny.

166) Nowosilcow do Czartoryskiego 9/21 listop. 1812 (Arch. Cz.

Nr. 5462).

167) Bilet Konstantego Lubomirskiego (zicia Tostoja, W. Och-

mistrza): »S. M. TEmpereur vous fait inviter a diner aujourd'hui a

Kamienny Ostrof a 8 h.; c'est de meilleure heure, parceue S. M.

rimp6ratrice-M6re dine chez lui — Lubomirski — de la part du G.

Marechal — ce mercredi 7 aout«. Nazajutrz (8/20 sierpnia) Cesarz za-

wezwa do Kamiennego Ostrowu Kutuzowa i wyda przytoczony

poniej rozkaz, Szilder 1. c. Par tygodni przedtem ks. Lubecka

otrzymaa w Grodnie równie zaproszenie na obiad dworski, nast-

pujcej osnowy: »Le Prefet du Palais de Sa Majest le Roi de West-

phalie a Fhonneur de faire part a Madame la Princesse Druzka Lu-

beska qu'elle dinera avec Sa Majestó aujourd'hui a sept heures —
ce 7 juillet 1812«. Charakterystyczna rónica w stylizacyi zaprosze

i w ogóle w etykiecie dworskiej.

168) Now. do Czart. 9/21 list. 1812 (A. Cz. Nr. 5462).

169) Por. I. 399 (wyraenie Benkendorffa).

170) Wyraenie anskoja w rozmowie z prof. Frankiem (sier-

pie 1813) : dNous les avons abandonnes, que pouvaient-ils faire d'au-

tre que de suivre Timpulsion du vainqueur« (Pam. Franka, rp. To-

warzystwa Lekarskiego w Wilnie).

171) niH.iB^i.ept: Hmh. A.TieKcaH/^p-B III. 97. Byo to w dzie po

bytnoci Lubeckiego na familijnym obiedzie u Cesarza, przyp. 167.

172) Czartoryski do Nowosilcowa 8/20 lutego 1813 (Arch. Czart.

Nr. 5462). Drastyczne szczegóy zawieraj Odyca Wspomnienia

z przeszoci (1884) str. 28; duo podobnych wspomnie w rónych
pamitnikach, i do dzi dnia zreszt atwo spotka si jeszcze na Li-

twie z yw tradycy maroderów 1812 r.

173) EHh^ ^iiepTj: Hmh. A^eKcaH;i,p'B, III. 112.

174) Tame 113, 115, 122, 124.

175) Wilson: Narrative of events during the invasion of Russia
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by .\;n)(il»;on lionaparte ainl thn retr«'at of iht* * rench ariiiy 1812

(London 1860) .str. 111 nn. W U*iii dzieo, pó/nit?j pisaiicin, Wilson

ni(! robi aobic nkrupufów z wyjawienia colu swej mi«yi do Aleknan-

dra i jej drastycznych nzczególów. W dzienniku jednak, który piiai

ws[)ólczenie, w odKt<jparh kilku dni, zachowa ficml^ d\ '
i

o tym draliwym |»rzfdmiocie, zapisujc krótko il'rivate (i... . ji

travelH, 8ervices and public evcnts durinfc minnion and employmont
wiih the Europcan armien in thn campaignn of 1812, 1813, IHU
from the inyasion of UusHJa i)y th«' caplure of F'ariH, LfOiidon 1861.

I. 157): »Tho Empcror, on my beinj^ mtroduced into hiH cabinet.

would not Ruffer me to kins his hand. but took me in hiii arni and

kissed me repeatedly. A most important and very delicate conver-

Ralion for two hours and a half then foilowed, and I went away in

hitfh adinirati(n of the Empcror.s good sen«e and love of sincerity

It i impoHsible for me to record anything that passed on politioal

Hubjocts. I aiii bound by duty, honour and solemne promisc

Skrupuy tf ustay po mierci Aleksandra; w«nvczas Wilson nit* czu
H\q JU zwizanym »uroczyst obietnic i honorem*, spisa zatem

w Narrative gówn trei^ pótrzeoiagodzinnej rozmowy i zaznaczy
najdrastyczniejsze jej epizody. 8owa Aleksandra, wypowiedziane
nazajutrz (o jeneraach) a przytoczone wyej sir. 18ó opiewaj w ory-

j.;inalnym tekcie Wilsona iNarrative str. 117): »I know the generals

and officers about them well, they mean. I am sati.sfied to do their

luty and 1 havo no fears of their having any unavowod dettignt

against my aulhority. Hut I am to be pitied for I have few about

nu; who have any sounti i'ducation or tixed principlcs: my grand-

mothers court vitiated the whole education of the Empire, conlinmg

it to the ac((ui8ition of the French language, French frivoIities and
vices. particulary gaming I am little, therefore. on which 1 can n iIn

(irmly; only impulses, I musi not give way to them, if possibl« ,

but I will think on all you havo said*. W cigu r)zmowy Cesarz

powiedzia: »You are Iho only person, from which I could or would
liave heard Much a communicalion! Moi, Sotn^tratu de tn hnasir,

iiear such ihings from any one!* W krótkiem, bd co btl/, sifsz-

czeniu tej pólrzeciagodsinnej rozmowy na 4 stronach niema wpra-
wdzie ani sowa o PoUoo; g lem wszystkiem nie mona wtpi, ie

Wilson mówi wówczas o kwestyi polskiej i /e ten przetlmiot nale-a do owych »rzeczy, o których Cesarz p^r^''l— Tf mu myleO«
Odbudowanie l*olski przez Aleksandra b)o I pewni»ffo ru-

ilzaju idt^e fixt^ Wilsona, jako nieoceniona bro przm^w •lionaparU^inu<

.

|)(>»lczas pochodu Napoleona ku Moskwie rzecz ta musiaa niezawo-
dnie zajmowa go u n,M-ej ni kiedykolwiek. Por TriYnle Ihary I

L'aU, 2r.2, 265. 271. 2%. II. 428. N\ urlo z rehicy Wilsona o lejfo roi-
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mowie z Aleksandrem zestawi wasne wyznanie Cesarza o udr-
czeniach i niepokojach, jakie przeszed podczas kampanii w r. 1812

(Mmoires historiues sur l'Empereur Aleksandr I par la Comtesse
Choiseul-Gouffier, str. 141): »Je n'ai pas Theureuse philosophie de

Napoleon et cette malheureuse compagne me coute dix annees de

vie !« Wymowny komentarz do tego wykrzyknika znajduje si
w dalszych sowach Cesarza: »J'ai beaucoup souffert, j'ai ressenti de

vives inuiótudes. II y a eu beaucoup d'agitation a St. Pótersbourg

parmi les esprits dont le plus grand nombre n'etait pas satisfait des

premieres oprations militaires. Sous le regne precdent et sous le

regne de Tlmperatrice Catherine, on s'occupait davantage des intri-

gues de la Cour; aujourd'hui, tout le monde veut tre initi dans
les mysteres du gouvernement, dans ceux de la politiue — et le

moyen de contenter toutes les opinionsl.. .«

176) Por. wyej str. 178.

177) Wiadomo o bitwie nad Berezyn musiaa nadej do Pe-

tersburga nie póniej jak 1 lub 2 grudnia.

178) Czartoryski do Aleksandra 7 i 27 grudnia 1812 (Mazade
1. c. II. 297, 298); Czartoryski do Nowosilcowa 25 grudnia 1812, dwa
bruliony w arch. Czart. Nr. 5462; jeden z tych tekstów z dat 12/24

grudnia pomieci CóopnincL PyccK. HcTopn^. OóinecTBa IX. 431.

179) niH^B^epT.: Hum. AjieKcaH;[i,pTb, III. 1H2, 139.

180) Tame str. 139 o przejciu Niemna pod Mereczem 1/13 sty-

cznia 1813. Lejpuny oddalone od Merecza o 25—30 kilometrów, Kra-

snopol od Lejpun o 40 do 45 kilometrów. Nie ulega wic wtpliwoci,
ze data listu Aleksandra {Memoires du P-ce A. Czartoryski II. 302):

DLeypouny, le 13-go janvier 1813« jest dat nowego stylu, data za
postscriptum (str. 307): »Krasnopol, le 3 janvier 1813(( dat starego

stylu. Aleksander by rano 13-go w Mereczu na noworocznem nabo-

estwie (prawosawnem): a przeprawiwszy si nastpnie przez Niemen,

stan przed wieczorem krótkiego dnia w Lejpunach i tam pozosta na

noc; wieczorem zacz list do Czartoryskiego, pisa go w drodze naza-

jutrz i dokoczy 15-go w Krasnopolu.

181) IlBinHHrb: OóinecTBeHHoe p^BnyKenle bi> Poccin npn AjieKcaH/^pi I,

278 nn., 368 nn.; Pert z: Das Leben des Ministers Frh. von Stein I.

433, III. 223, 264, 267. Stein przyby do Wilna przed samym wyja-

zdem Aleksandra.

182) Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 315. Warto zestawi
z przytoczonem zapytaniem anskoja wspóczesne sowa Czartory-

skiego w licie do Nowosilcowa (8/20 lutego 1813, arch. Czart. Nr.

5462): i)Le parti gaspilleur qui est le plus puissant et qui veut tenir

les provinces polonaises sous sa griffe. paralysera la volont du Sou-

verain... Je me gard de confondre Topinion gnrale (w Rosyi)
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avec ceux qiii mo paraissent Tindulre en erreur; out c« qui se plait

4 vexer arbitraireint^nt les provincc8 polonaiHe.H, tous ce\ix qui cl<^i-

ront profitcr fh?8 corifisralions et leur noinbre, ^raiulH et petiU,

est iiiimenHc — critTont ot crionl contro uii projfl qui duninucruit leur

influence. Sera ce (lann utiesource att^mi itttmonde (juil faudra chercher

lc8 raisoHB promióres qui dócideront des sorta det nationH?<

183) Adres Hzhuhty ^wb»*rnii >^ro«I^ j do Lannkoja. uchwa-
lony na z^ronuidzoniu 18,30 Htycznia 1. . - Arch. hzczucz. A 5).

184r) Iii if .1 bAcp'>> 1- c. 134: ^oiii. \toM,\cnin Hun A.ioKcajiApa tumu-

MoaoBajiCH naiiiDtifCTnif., npoDoar.ianiaRniaifi. ah IIojuiKorb wrh iiaaaAHuzi.

ry/icpiiiHii. n|)iiM>iiiiiiiix-L CTopoiiy HciipiMTc^ii, na^^Bcuie npom.iaro, Bceo6iee

npoicitic. Mcoiipoii^eiiiu. o6''k>iB^oiiiio« rocyAapcMiN paMCTpon.io naarfcpesie

KUH8>i KyTyaoBa npcA^TaBOTb iia Moiiapnioo Boiisphiue npc;ino.iox<eair, 'rroów

roncpa«ioB'i> oc^iiucpoB-iH oT.iuMiiHuinicM bo BpexM oToiecTBenHoll boAmu,

iiar|)ajiiTk no.MkcTk>iMB ^iiitobckmki. it (jL.iopycrKnib unTmKHtncotrK. — Wil-
son: Narrative lob. przyp. 175) sir. 367 o rozmowie z Aleksandrem

w Wilnie 26 grudnia 1812: »Hi.s. hnp. Majesty then said, hc should

distribute rewardH U) his generals and brave .noldiers, who had dooe
their (luty heroically, and that he had sign-d an act of aninesly and
genera pardon, so that evcry one under hi« rule nii^ht participatr

in the joy he folt at ihe triuinph of his country*. Wodlug Lanskoja

jednak (przyp. 182) oba te postulaty nie daway sit; pogodzi: ozem
wynagrodzi jeneral«)\v, je/li nie konfiskatami na Litwie?

186) IIo.iii. to6p. saKoiiuri. V. H. XX\II. Nr. 25 289. Kooubej pi-

sa ju 2/14 grudnia do Czartoryskiego (Arch. Ce. Nr. 6458: »On
nraHsure qu'il sagit de publier uno ainniMtie gón^ralo pour tous les

Polonais de nos prosinces qui ont pris part dan.s la guerre aveo

nouH, mais jc ne HauraiH laffirmer, n'ayant absolument aucune part

dans les affaires adminislratives«. Przed sam bitw;| nad Ben>zyn
WiUon napisiii list do Aleksandra nalegajc gorco na bozzwloosno

ogoszenie zupenej, nieograniczonej amnestyi dla l'olak(Av, Private

biary (ob. przyj) 175) 1. 229: Nov. 26-th.

186) W\MM 1 c. (ob. przyp. 12 «lr. 467| III. 166. O pobycia Ale-

ksandra w Wilnie pod koniec 1812 i na pocztku 1813 ob. Wilson:
Private Diary 253— 266, Mmoires de la C'-tcsso do Choiseu 1- (iouf-

lier str. 138 nn. Wilson nie podziel.J opt} mistycanych lapatrywafS

na pooenie Hosyi (str. 253, Dec. 17-th.) »It is a critical moment
and wan( of energy may be very injourious yet to l<us!«ia« W pi^^

dni potem zapisuje przNjazd Crsaraa do Wilna i »t .-ej

kampanii n;id Wis, »the hnp« of a continuetl r iii- \ i-

situla* W krotcr mial interesujc rozmów^; i .\ .u (3 sty-

cinia, I. 2B0): »l had good reason to admiro hun and to bo proved

of the conduct which I have pur.HuiHl*. l'o wyrusaoniu g Wilna, po

Smolka t. II. S4
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przejciu Niemna, Wilson zapisa w dzienniku na jakim postoju,

(I, 265): »Jan. 17- th, At Meretz. Prince Czartorinsky sent to me
a friend to converse on a very important matter and most interest-

ing letter. I have sent the communication and one of my letters

on the subjectci. Ten przyjaciel, przysany od Czartoryskiego, to by
naturalnie Kluczewski, który przywióz do Cesarza pamitn ekspe-

dycy Czartoryskiego z koca grudnia i odjecha z lejpusk odpo-

wiedzi Aleksandra. Na prob Czartoryskiego Wilson przesa dalej

do Petersburga jego hst do Nowosilcowa z 25 grudnia (przyp. 178).

187) Czartoryski do Aleksandra dd. Dubno 31 stycznia (tj. 12 lu-

tego n. st.) 1813; kopia w arch. Czart., ob. niej przyp. 188, Czarto-

ryski przeprasza na samym kocu, e pisze bez brulionu; musiao

tak by rzeczywicie, skoro nie majc czasu na przepisanie, kaza

tylko sporzdzi odpis Kluczewskiemu i zachowa go w swoich pa-

pierach. sCest avec la plus grand douleur que j'annonce a V. M. I.

que Kluczewski a eu Timprudence de se laisser enfermer dans la

uarantaine autrichienne de Brody, qu'on lui a arrachó la lettre qu'il

avait pour moi et qu'on ne saurait douter qu'elle n'ait óte ouverte et

qu'on ait envoye la copie a Yienne. — Depuis le moment ou j'ai

expódi6 Kluczewski vers V. M., je suis reste a Sieniawa dans une

grand agitation. J'appris bientót que Witski etait arriv en Podolie,

et Ton me donnait avis qu'il etait charge de m'appeler auprós de

V. M. I., cependant ii n'arrivait pas. Je ne recevais aucune nouvelle

de Kluczewski, les armóes russes avancaient, le Gouvernement de

Varsovie tait dans la plus vive inquietude, rien n'tait clairci, je

ne pus resister plus longtemps a tant d'inquiótudes et au poids de

la responsabilite qui semblait peser sur moi«. —Pojecha do Lwowa
po paszport. Odmówiono »a mon grand etonnement. On me comble

de politessesa. Kluczewski by w kwarantannie, Dsans que i'en sa-

che rien. Une autre personne que j'avais envoyóe a Brody pour y
prendre des renseignements, y fut arretee, mis en chemise. Ses pa-

piers (tylko ekonomiczne) lui furent pris. Cet indigne traitement m'ou-

vrit les yeux, j'appris la captivitó de Kl.a. Domyli si, e go zatrzy-

muj pod pretekstem, i posano po paszport do Wiednia. »Craignant

pour les papiers de Kluczewski et pour ma propre suret, je me dó-

cidais k m'chapper de Lopol et de passer la frontióre sans passe-

port«. — Udao si. — »En m^me temps j'avais obtenu un ordre du

gouverneur Goess de relacher Kluczewski pour le faire entrer en

Russie. II vient de me rejoindre. Je ne puis Vous exprimer, Sire, rex-

ces de ma douleur en apprenant qu'a son entróe k la quarantaine

on lui avait ótó ses papiers. Toutes les suites que ce malheur peut

avoir, se sont presentóes en m6me instant k mon esprit. Mais avant

tout, je dois rendre comnte de ce qui me regarde. V. M. me marque
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(io rpsu>r en Oalicio. Bi j'avaiH su li-ba« Votre Yolontó, je m'y terais

conformó. Mais aprós tout ce (]ui homI pajisó. j'auraifl tó en but k

trop do chicanoH, k uno 8urveillanc<* trop acUve et j'auraiii tr^ com-
proTiiis in«»s paronts. .ravoue donc (jup je n** me repons pa« du partj

(juo j*ai pri« et (juo j'aurai< tout tc'nl<^ pour m<* d«^livrcr de« grilTot

do8 AlIemandM. Mon projct ótait de ido rendro immcdiatemcnt k Vo-
re uartler góneral, Sire. Aprt"»« voir lu la lottre de V. M. I., je croin

mi('ux fairr rn I^ui f»xp(ljant Klucznwski; ii n'a u'k rendre raisos

lui-nióino do son imprudcncr et do na nialadresso que je trouve sana

aucuno oxcuse; son caract^re est intact, mais cela ne suflil pas. —
L'Autricho so trouve actuollcment instruitc d'une partie des id^« de

V. M. sur la Pologno. — Mostowski, le <^fOuvern<Mnf»nt et le Conscil

de la Confódration s(» trouvont totalement compromis. I>cur sOret^

est entro los mains du Gabinet dc Yicnne, et jo crois plutAt k sa

perfidie qu'i sa dólicatesso. II est tr^ possible quc pour s'on faire

un inórito auprós do Napolóon, le Cabinet de Yienne sacrilio tous

cos Mossiours (jui risquont bien dans co cas la dótention et la mort.

Mostowski a dci bions ot sa familie on France, ot c'est par lo patrio-

tisme lo plus pur et, pour ainsi dire, hóroique qu'il veut sauver le

pays en risquant lout pour lui-niórao. Je uo vois pas d'autre nioyen

pour los jcarantir tous des dani^tTs qu'ils courcnt, quo si V M. dai-

Hcnail adrosser uno lettro autographo a TEmporeur Francois, dans

laquolio Ello lui dirait qu'Ellc avait appris avec beaucoup de sur-

priso 1«> traitoment qui avait ótó fait k la quarantaino do Klekotów

k Sr, Kluczewsk i
;
qu'aussilot qu*il avait dóclan^ (|u*il tHait charf^

d'uno Icttre do Sa part, on n'aurait pas dil touchor au paquet que

Son ócriture et Son cachet rcndaient inviolables; qu'on pouvait ne

pas lo laissor passer, qu'on aurait d le romollre sur la torre russe

otc.« Zo W. C. M. ;|da ukarania urz<;dników. — »Je dois en outre

informor V. M. I. qu'on partant do Loopol, j*ai laissó une loltre pour

le GouYornour qui lui sera rondu lorsque mon dt^part se sera bruit.

Dans octte lettro je lui dis que los ordros supt^rieurs, auxquols jo dob
obt^ir, no mo pcrmottont pas do retarder plus loni^tomps mon dópart

pour Irs provincoM rusMos. Je prie donc V. M. do coniirmer ce quo

j'ai avanc(N, ot de faire savoir 4 Vionno qu'ElIo m'avait ordonnó de

rentrer sar lo champ Cila mimporto d'autunt plus, qu'outro que

mon p(^ro tient k VA\\lr\c\u\ jo suis moi-m^mn p di-

ciet. — Nio ro/unne Aii'ks;indra, a mianowicie t.i ..
,

si-

wienia sprawy w zawiostoniu. Polacy wlaAnio podoaji kampanii

moskiewskiej wynS>.niali si<; luiltkiom post<;powaniom. »I/opinion en

Uussie ost oontraire au rt^tablisnoment do la Poone. Rlln lui i^tait

cepondant favorablo, d y a pou do toinps. El nu^mo k presmt beau-

coup do Uussos lo dc^irent. No pourrait-on paa le« charger d'agir 9ur

R4»
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Topinion generale et Finfluencer par d'autres moyens qui sont a la

disposition de V. M. I. D'ailleurs, qui sont les gens qui probablement

sont les plus contraires aux vues gnereuses de V. M. Ce sont ceux

qui sont accoutumós a vexer, , traiter les Polonais en peuple vaincu

et a s'enrichir par leurs vexations, et ne voudraient pas que cet ordre

de choses changeat. Ce sont eux qui attendent avidement les confis-

cations qu'ils esperent s'approprier. Móritent-ils d'6tre ecouts? Et

Tautorite de V. M. I. ne trouvei'a-t-elle des moyens d'eclairer les es-

prits qu'ils auront induit en erreur et de les rendre dociles a Sa vo-

lonte«. — Prusy nie bd si sprzeciwia. Zgodz si chtnie, jeeli

dostan co z tego, co w Niemczech utraciy. — »L'Autriche ne fera

ni plus ni moins. Elle ne Vous aidera pas, cherchera a rester neu-

tre«. Wartoby jej odsoni zamiary co do Polski, skoro ju listy prze-

jte. — Dje crois remplir Votre intention, Sire, en communiquant Vo-

tce lettre plus loin, telle que je Tai recue. Je ne doute pas que les

personnes composant le Gouvernement et le Conseil de la Confd-
ration ne soient pleines de reconnaissance pour des sentiments favo-

rables, Sire, et pleins de dsir d'entrer dans Vos vues et de rem-

plir Vos intentions. Maia que doivent-ils faire, comment contribuer a

Vos succes, comment Vous prouver mieux leur dvouement qu'en d-
clarant qu'ils doivent Vous appartenir? Que dire a la nation et a Tar-

me, si Ton ne leur dit pas qu'on agit en conformite du serment

pr6te a la Confóderation, et que c'est pour le bien commun de lapa-

trie. Vous dsirez, Sire, un traitó d'alliance avec le Gouvernement du

Duche, mais Votre but sera-t-il rempli par la? Quelles seront les con-

ditions de ce trait, ne pourrait-on pas y faire entrer le sort de la

Pologne? Le Duch est sense appartenir au Roi de Saxe, mais la

Confederation, formant un centr de representation pour le Royaume

de Pologne, est en droit de traiter ou d'offrir la couronne ou de sup-

plier que Vous Facceptiez. — Aussitót que j'aurais recu des rópon-

ses sur les ouvertures dont je suis charge de la part de V. M., je me
h^terai de Vous les transmettre. Elle voudra bien se rappeler que^

comme Ses lettres ne sont pas encore connues Id-bas, U est possible

qu'on n'y ait pas repondu aux vues de V. M. et aux avances qu'on

leur a faites. — Une des expressions de la lettre de V. M. demande

une explicalion : mes vues sur la Pologne ne pourraient etre changees

qu0 par des revers. Je croirais au contraire que c'est en prvoyant

des reyers qu'il faudrait se hater de rótablir et d'organiser la Polo-

gne. Quelle difference d'avoir un pays a Vous a 15 lieues de TOder

ou de ne Tayoir qu'au dela de Niemen. — V. M. I. veut continuer

la guerre. II faut s'assurer d'une nouvelle base d'opórations et des

affections de la nation qui Thabite. Vous ne craindrez pas alors les

reyers; si Vous Vous avanoez trop loin en Allemagne, Vous perdrez
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heaucoup dc Vofl avantajfc»H et NapoI<*on reprendra let sieim. C'e«t

H pr«'*Hpnt, (•'('st au niuinont de \on plus grandn suct^a qu'il faul offrir

la paix. Bt jo connnilliTaiii aux arni<''e8 rumicii de ne paA ddpasiM>>r

TElbe, a inoins dos plus j^randns Hiiret«>ii et do donnórn de rt^uiwit«

([ue j'i^nor«. — Pourcpjoi ne pas faire d**8 ouverturos direcirii k Na-

poN^on 'f pout-^tre qu'il consontira aux proposiliona de la Kussie et

d'An^l<rerrc? II ne faut pan lui imposer d*M conditions exorbilantes«,

o torn trzcbaby rllu^.oj pisar. — »Je mVn vais d'ici passer ({ueluen

jours k Mitlzyb(')/. ot j'y atiendrai avec impationce Ie« ordres de V. M.

Je d^siro boancoiip nie rcndre pour quelqui' tomps aupr^s d'Ellc et je

I^ Hupplie do men accorder la permission. Etant une foin ici, si Je

ne me rendain pas aupr^ do Vous, 8ire, on rroirait que Tobjet pour

lcquol on suppoao (luo je suis vonu, est enti^reinont abandonnó«. —
Trudno to rzecz traktowa w listach. »(^uoI(Iuoh conyorsations nie

semblent absolument nccssairest. — Przeszed take granica »par

crainte des confiscationfl doiit sont menac«''og tani de famillest. —
Manifest o amnostyi ledwie doszed do Ksistwa, a termin jui upy-
wa. Konieczna prolongata terminu!!! — Jeszcze powtarza proba
o pozwolenie przybycia do g<')wnej kwatery. — Pisa ten list w po-

piechu bez brulionu — Kluczewski nie moe jecha »hors d'tat.

son malheur Ta rondu malade. Cest M. Witsky que j'expdie avec

oette lottro*. l{<>wnocze.«4iiie z tym listem do Cesarza (12 lutego 1813)»

Czartoryski wyprawi obszerne pismo, przeznaczone dla ministrów

Ksi(>stwa Warszawskiego i dla Uady Konfederacyi, a to przez »Sie-

nia\\« (ob. wy>.oj str. 217, przyp), gdzie wówczas przebywa stary

Ksi>.t; jonora ziem podolskich, marszaek Konfederacyi. W tern pi-

mie streci powyszy swój list do Aleksandra, a zarazem przesa
orygina listu, który odebra z rk Kluczewskiego: orygina, ponie-

wa by to dokumont polityczny piorwszorz^Mlnego znaczenia. Stary

Ksi;|Q otrzyma te pisma w Sioniawio nie póniej jak w H— 4 dni;

16 lutego pospieszy z niemi do Krakowa ks. Konstanty Czartory-

ski (Czart, do Aleks. t7 marca 1813, ob. niej przyp. 8I81. Btamtj^d

pisa do slarei^o Ksicia jenera Kropiski. jed.Mi z w tajemnicri)n\ch,

22 lutego (Arch. Czart. Nr. 5636) umówionym jzNkieuj: Lisiy o*le-

braliAmy. Nie naley, prz<*czyiawszy je. traci nadziei, (idy sama Ha-

lina (sB ks. Adam) przybdzie, spodziewam si, e wszystko si uloy,

wszystko poprawi . . . Liniowskiomu) powiedziano i bankierowi z pod

Hlachy (=a ks. Jozefowi). Hrat Haliny rusza t ks. Konstanty Cxar>

toryski, z powrotom do Sieniawy). (*o nadeszlti. przywioz Im wi^
oej lodów do amania, tom wi<vj sawy. Ja wiem teraz Awieio. i«

wszyscy sjj rajoci \i\, <lo kl<»roj Hnlin.i j«'
' AleksandremK Jej

dobro, agodnoA 1 szlachetno wszNstk.. ^. ...ipaliy. jeeli zatem

chce korzysta, to si nieprzeamanym murem otoczy. Co do amo-
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rów B. fig. (= porozumienia z Aleksandrem?) cala waga na Halinie

(= ks. Adamie). Co do dania Haliny (= ks. Adama), aby krewni

(= Rada Konfederacyi?) punkta intercyzy (= traktatu z Aleksan-

drem) podpisali, jest prawie niepodobnem, bo wszyscy si roz jechali«.

Czartoryski do Aleksandra dd. 29 kwietnia 1813 (ob. niej przyp.

226): dwór wiedeski wydal Napoleonowi kopie przejtych pism,

a wic take i dokumentów, zaopatrzonych podpisami warszawskich
mów stanu, ale bez tych podpisów. A. Cz. Nr. 5476 zawiera listy

gubernatora Goess'a do ks. Adama, w sprawie paszportów dla niego

i dla Kluczewskiego, dd. 31 grudnia 1812 i 11 lutego 1813. Goess

otrzyma wreszcie z Wiednia upowanienie do wydania paszportu

dla ks. Adama i wyda go pod dat 11 lutego 1813, nie wiedzc, e
Czartoryski wanie przekrad si przez granic.

188) Listy Czartoryskiego do Aleksandra (bruliony i odpisy)

w 4 tomach w archiwum Czartoryskich, pod ogólnym napisem:

Correspondance avec Alexandre. Z tego zbioru wyda Mazade (1887)

przewan cz listów ks. Adama do Aleksandra; wiele pomin.
Przewanie s to wasnorczne bruliony, z których sam ks. Adam
ekspedycy przepisywa na czysto. Bywaj jednak i odpisy; nieraz

Czartoryski nie mia czasu pisa brulionu (zwaszcza na wiosn 1813),

chcc jednak zachowa sobie tekst wysanego listu, kaza sporz-

dzi odpis. W licie z 30 stycznia (12 lutego) 1813 (ob. wyej str. 530)

przeprasza wyranie Cesarza, e pisze bez brulionu. Zdarzaj si
jednak na wasnorcznych brulionach niekiedy poprawki i dopiski

obcej rki (Kluczewskiego). Wida, e Czartoryski odpisujc brulion,

wprowadza te poprawki do przepisanego na czysto tekstu, nast-

pnie za kaza sekretarzowi skolacyonowa brulion z odpisem i po-

prawki zamieci na brulionie. Niekiedy s to do wane dodatki

lub zmiany; w takim razie uwydatniamy je w nastpujcych przy-

piskach, pomieszczajc w nich wyjtki z tych listów. Jeden list

(5 maja 1813) jest w jednej trzeciej (na pocztku) wasnorcznym
brulionem, w dalszych dwóch trzecich kopi. Widocznie Czartoryski

spostrzeg podczas pisania, e nie bdzie mia czasu na odpisanie

caego listu, odpisa zatem gotow trzeci cz, dalej pisa ju sta-

ranniej bez brulionu, a przed wyekspedyowaniem listu (przez Jaro-

sawa Potocltiego, jadcego do gównej kwatery), kaza skopiowa
reszt tekstu, na tym samym papierze, na którym sam rozpocz
by brulion. Ze wzgldu na wyjtkow donioso tego materyaa,

warto zwraca uwag na te szczegóy i uwzgldnia je w spoyt-

kowaniu tych listów. Por. niej str. 560.

189) Metternich: Mómoires I. 122-139, 278-292.

190) Oncken: Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege

I. 6 nn,, 15 nn., 36 nn., 46 nn., 143, 171; Luckwaldt: Oesterreich
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und (Jie Anfftrige des B(;frpiiin^Hkru>gcH sir. 9*2— 121 ,
por. tame »tr.

S7H iiflt AlrkHandra 1 do Franciszka I dd. Wilno 17 2U (grudnia 1812,

tame 37 nn., 61 nn.; O dc k en: Das Zcitulter der Hevolution, des

KaiserriMchs und der DofrcMunu' • II. 547— 697. WiUon: l*ri-

vate iJiary I. 2CiO o wraeniu »^.i|.......icyi York 'a (jak pod t«*m wra-

eniem pojmowano sytuacy w otoczeniu Aleksandrai, tame str.

261. >Jan. 5-th... This ovening we have had adyices from Warnaw.
but a.s tho iCuHMianH aro at Tykoezyn and the PruMians opened

their left llank, I think the leaders will not make desperate baiUe,

especially as they are wcary of French conneition. The preseDce of

tho Austrians may sustain them for a whilo, but Awitha 9vitt pro-

hfthlff prefer other cnfjnfjemeulsu.

VJi> IIIu.ii.Ai'i> i>
:
Mmii. A.icKcafA|>^, III- 138.

192) Tame III. \M), 137.

193) Nowosilcow do Czart. 19 maja 1812 ^Arch. Czart Nr. 5447).

194) Askenazy: Ks. Józef 1'oniatow.ski 8tr. 216: >napoly fikcyjna

Kada Konfecleracyi (loncralnej Królestwa«. Nazwanie zupenie .hIu-

8zno, wobec zadania, do klórejco Napoleon zredukowa cele Konfe-

dcracyi: ek.scytujcego rodka przed wojn, rzuconego w kt, gdy
to zadanie byo spenione; por. opini Czartoryskiego, wyej str.

20Ó przyp. I w zasadzie jednak, jako reprezentacya caej Polski,

i w pierwotnym pomy.4le .samego Napoleona. Konfederacya mia/a
niewtpliwie wielkie znaczenie. Do niej te zwracaa si projekto-

wana a niedosza odezwa Aleksandra z czerwca 1H12 il. 39, 464).

W nieznanej korespondencyi Czartoryskiego z Aleksantlrem przyp.

187, 188, 213, 225, 226i ks. Adam kadzie szczi»golMy nacisk na war-
to ukadów z Konfederacya.

196) Aleksander do Czart. 1 13 stycznia 1813. .Ma za de I. c. 11.307.

196i Luckwaldt: (Jesterreich und dic Anfange der Befren. -

kriego str. 143: >Copi<> lion pieces envoyi^es d N. N. le 21 novei .

N. 2, Projet«. Olównc punkta propozycyi: Udzielnoc^ tPolskl i Li-

twy* pod dziedzicznem panowaniem monarchów rosyjskich iLo Roffam-

me de Pulogne e tie Lithutniir sera parie inU^i/rntttt de iEmpirt^
tnnia »ie itoarm lui Hre ttutremetU incorjwree, tj. maciej juk na pod-
stawie warunków, okrelonych w tej propoiycyi) Wicekrtil —
Konstytucya 3 maja »poprawiona4 lub Konstytucya Ksi^^twa War-
szawskiego z odpowiedniemi zmianann Stutysi^ina armia pol-

ska, obc\m wojakom w«ti;p tlo kraju w/.broniony — Pol.ski j^yk
urztjdowy - Wolno handlu mi<;diy Cesarstwem a Krflcttwem
i wzajemnego przenoszenia si<; poddanych — ItoracH^ hs hnseg 90^

ront conrenueH ei tignótt^ un Di^te yt^nerate coHt'Oifm't ó \'nrj(0(i>

r^ulent le tont eonatitmHoHsUtmeHi*. Na tych dokumentach inajduj
sIq podpisy .Matusgewica i Mostowskiego, (Askenaiy: kt. Jóa«f
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Poniatowski str. 313), z czego bynajmniej nie wynika, eby ci dwaj

ministrowie uczynili tak wany krok na wasn rk. Wedug listu

Czartoryskiego do Aleksandra z 30 stycznia (12 lutego) 1813 (ob. wy-
ej str. 5H1) by to krok rzdu Ksistw^a Warszawskiego, tj. Rady
ministrów i Rady Konfederacyi (>M. Mostowski — który póniej oso-

bno sam zwróci si do Aleksandra, nie mogc doczeka si odpo-

wiedzi na propozycye z 21 listopada — le Gotwernemen et le Con-

seil de la Confederation se trouvent totalement compromis«). Co do

innych ministrów, to mamy pewn wiadomo o jen. Kropiskim,

który podczas kampanii r. 1812 zastpowa ministra wojny (ks. Jó-

zefa), e nalea do »wtajemniczonych«. wiadcz o tem jego listy do

Czartoryskich (ob. wyej przyp. 187 i niej 213) oraz Komian: Pa-

mitniki II. 389. Ze szczegóu, który Komian 1. c. II. 88 podaje o Fe-

liksie ubieskim, monaby to samo wnosi i o ministrze Sprawie-

dhwoci, gdyby wyrana osnowa dokumentów nie rozstrzygaa za-

sadniczej kwestyi. Co do St. Potockiego, wiadomo o jego tajnej ko-

respondencyi z Ant. Radziwiem, ob. niej str. 543. Swoj drog
ta decyzya w protokoach urzdowych nie pozostawia nieza-

wodnie adnego ladu. Rzecz wymagaa najcilejszej tajemnicy;

przytoczone ustpy pamitników Komiana wiadcz dowodnie, e
Jeneralny Sekretarz Konfederacyi nie nalea do ^wtajemniczonych*.

Wedug Komiana 1. c. 389 do stanowczych zwolenników porozu-

mienia z Aleksandrem nalea Marcin Badeni. Zona jego bya sio-

str Tomasza Wawrzeckiego. Czy Wawrzecki nie zachci warszaw-

skich mów stanu do tego kroku za porednictwem szwagra, czy

t drog nie dostay si z Petersburga do Warszawy wskazówki

o przychylnem usposobieniu Aleksandra, mogcem obudza nadzieje,

e krok w rodzaju propozycyi z 21 listopada nie pozostanie bez

skutku? Data tych propozycyi schodzi si cile z dat listu Nowo-
silcowa do Czartoryskiego: 9/21 listopada. Jest to niezawodnie zu-

penie przypadkowa zgodno. Gdyby jednak domys co do porozu-

mienia midzy Wawrzeckim a Badenim nie by nieuzasadniony, i ta

uderzajca zgodno daty dwóch kroków z obu stron, w tym samym
kierunku, nabraaby moe niejakiego znaczenia. Wszelkie wtpli-

woci co do urzdowego kroku warszawskich mów stanu

usuwa tekst pisma, którem Czartoryski zosta zawezwany do rozpo-

czcia rokowa (orygina w arch. Czart., wyjtki przyt. As k en azy:

Ks. Józef Poniatowski str. 311): »Ze P-ce Adam Czartoryski est invit4

k faire parvenir et soumettre a S. M. TEmpereur de Russie les pi6-

ces ci-jointes Nr. 1 et 2, d traiter selon les occurences sur les ba-

ses qui y sont tablies ati nom de la Confederation generale et du
Gouternement dU Buch^* . .. Uchwala, powzita w tym sensie, miaa
poniekd znaczenie warunkowe i pozostawiaa uznaniu ks. Adama
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wybór momnntu. w którym wypadoby zawiza rokowania z Al»*-

k^andrnm. Ze wzg\(\\i na chwil, w której ta riecyzya lizdu i liady

Koiifcrieracyi zapada, nie mogo by inaczej. 1'rzed d. 81 lintopada,

t,'ily ostatnif wiadomuAci z oddalonego teatru Wf>j ' pocho-

dzi mniej wicej z iJorohobua a co najwicej ze . -iil4-go»«

z epoki przed starciem po<l Krasnem, bezwarunkowe upowanienie

do negocyacyi z Aleksandrem byoby wprost szalestwom, lada

chwda bowiem mo^a nadej wiadomo o walnej bitwie, o znie-

sieniu armii Kutuzuwa, lada dzie sama zmiana temperatury moga
odwróci widoki dalszej kampanii na korzy Napoleona. Mimo za-

>^ id niczego stanowiska instrukcyi, akccntuj.^^cego tak jasno ko-

rzyci porozumienia z Aleksandrem, bezwarunkowe z nim /•

miaoby w tej chwili cech niesychanej lekkomylnoci. Cza:...;. .>.i

otrzyma instrukcye z 21 listopada w Sieniawie, a wic niezawodnie

w par dni po tej dacio. 1'owróci t^im by od niedawna, z dulszoj

wdiiiwki. któr odbywa w ci.itfu lata. Wida to z jego listu do

Koczubeja z 8 20 lutego lxV^ (Arch. Cz. Nr. 6168): » . . .j'ai etc crranl

pendant qut>lqucs mois; j'ai travorsó une grando partie de llloiigrie,

dc \k, aprt^s avoir ót a Carhbad (16 sierpnia Mazade 1. c. II 2iM>i

et m'ótre arrót*' k Yicnno (9 pa/dz. tame 293), jo suis revenu en

Galicic, lors des premiers succes do M. do Tchitohagoff et trois »e-

maines environ avant qu'on ait recn la nouvellc dc la retraitc de

Moscou. .« Wkrótce po odebraniu instrukcyi z 21 listopada, doszy
go niezawodnie pierwsze wiadomoci o bitwie nad Uerezynn. Wów-
czas (6 grudnia) uzna, >e iiie ma powodu zwleka z wypenieniem
instrukcyi; po<<a niepodpisany list do Aleksandra z tej daty (Ma-

zade II. 297) i doczy do niego warszawskie »papiery«. Kogo wy-
si 7. fU^pedycy tak niesychanego znaczenia— niewiadomo; wia-

domo lyil\o, e ta ekspeilycya nie dosza Cesarza, a dopi 'nw}-

sza (>kspedycya z 27 grudnia \z kopiami poprziMlnieji doi ^ mu
sostaa 11 stycznia (Mazade II. &tf2, Wilson: Private Diary I. 2r <

Por. Askenazy: Ks Józef Poniatowski str. 216 nn. (idyby autor

by zwróci uwag na dat warszawskich insirul: M listopada),

moeby to byo wpyno na jei^o sd o tyn» pry-

197) Alek.sander do Czartoryskiego 1 18 tlycznia 181.H (Masado
I. c. II. 808). Por. wyej przyp. 187. str. 580. L;ilw/ do irosumienia

niepokój, )aki wówczas ogarn warszawskich mow slantj

pokój, ktirego wyrazem by miay krok Mostowskiego «>

oiodla si w licie jon. Kropiii^kiego do starej ksiny Caartoryskiej

E 2 stycznia 1818 (Arch. Czart. Nr. 6468). W umówionym j«>ku
tych listów (ob. wyioj str. 6!8) ks. Adam nazywa si na przemian
Halina lub Ii /., lir. /. •Zwyczajna powolno i opo/nienie llalmy

B. F. sprawiy, e ostro postpowanie krt«dytonUv (<aUo»yan) aa dni
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8 lub !0 uczujem. Rzecz dziwna, e wczoraj oni sami si do nas

odezwali, aby im dobra odda. Ja mówi, e chwaa Bogu, bo to

jest nadzieja, e moe warunki przyjm i e dukaty bd (= ukad
przyjdzie do skutku?). Dla uniknienia smutnych skutków, nim si
strony porozumiej i aeby do procesów (= do star wojennych)

nie przypuci, posiano kopie propozycyi zgodnych wprost przez

tjxh, co si do przyjació Haliny odezwali. Prosz wic Ksiny po-

wiedzie jej o tem i napdza j«. Ostatnia wiadomo odnosi si
naturalnie do pisma, które Mostowski wówczas posia wprost do
Aleksandra na rce jen. Czyczagowa, a które Cesarz otrzyma przed

samem przejciem Niemna^ 13 stycznia (Mazade II. 303). Ks. Adam
uwaa Czyczagowa za jednego z najpewniejszych przyjació Polski

midzy rosyjskimi jeneraami; zaznaczy to wyranie w licie do

»Sieniawy« dd. Dubno 12 marca (ob. wyej str. 217). W papierach

Lubeckiego (A/5) jest kopia odezwy Czyczagowa, z czasów marszu
jego przez Litw, gdy po Tormansowie obj komend nad armi
zachodni i prowadzi j nad Berezyn, dla poczenia z Kutuzowem.
»Proklamacya. Polacy! Napoleon w Rosyi, lecz wam niewiadoma
okoliczno jego pooenia. Moe by, do niczego on tyle nie dy,
jalc wyrwa siebie z onego. Wy si spodziewacie od tego, który

ofiarujc szczcie i niepodlego, 16 lat pustoszy Europ, uciskajc

naj uciliwiej jarzmem samowladztwa i ubóstwa. Jeeli chci wasze

osnowane s na gruntownej sile rozumu i istotnem przywizaniu
do Ojczyzny, obrócie si ku Imperatorowi Aleksandrowi. Zna wiat
cay, zna powinien i czci chwalebne Jego zamiary. Obrócie si ku
Niemu z zupen ufnoci. Starajcie si by dostojnymi Jego przy-

chylnoci i uwaenia, spodziewajc si danego od was szczcia
od szczodrobliwoci Jego. — Brze Litewski 8-bra 15 d. 1812. Na
oryginale podpisano: Glówno-komenderujcy zachodni armi Admi-
ra i Kawaler Czyczagow«.

198) ^yÓpoBHHt: PyccKaa skhbhb Bt nanaji-fe XIX B-feKa (PyccK.

CTap. 1902, IV. 238). Por. równoczesny, pikny list Czartoryskiego do

Stroganowa (4 lipca 1812) WXMM. II. 269: »Mes chers amis, nous

voila devenus ennemis« itd., oraz sd Stroganowa w licie do ony
(21 sierpnia 1812) tame III. 146: »Je n'ai pas tó ótonne de la lettre

du P-ce Adam; on devait bien s'attendre que cela finirait par la et

cela ne pouvait pas etre autrement«.

199) Czartoryski do Aleksandra 27 grudnia 1812 (Mazade 1. c.

II. 302): »Ne Vous conviendrait-il pas que je fusse charg par eux

de conclure Tarrangement? Dans ce cas, j'enverrai bien vite mon
accession a la Confóderation et, muni de leur confiance, je leur ob-

tiendrai bientót la Vótre<i. W Warszawie od dawna oczekiwano

akcesu ks, Adama do Konfederacyi. Przed zwrotem, który nastpi
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W listopadzn-, j''n KrDpmsKi pisa o i-m liwii r.i/y do ks. Czartory-

skiej (Arch. Czart. Nr. 54 8. ob. w}r| .sir. 533 i 536). horadza. eby
ks. Adam zachowa dotychczaMow, wyczekujc pontaw ; czy moe
ju w sierpniu przypuszczaj, ie moe by potrzebnym, joliby p:/;.

Btlo ukada «i<; z Aloksandr<'m? Pisa bowiom 22 sierpnia (I^12

>Najpi(;krii<>JHza rola li. V. byaby radzir ziomkom i w nic sit* nio

wdawa*. Podczas pobytu k.s. Adama w Wiedniu jlO padziernika*

donosi jednak: »HaH.sano da, eby B. F. przyby; powiedzia p.

Zamoyskiemu, e zbyt Hr. Fig. wytrzymuje i e na.sze sukcesa po-

winien uprzedzi. Troszt; l)ar(izo o to, bo na honor powiadam, e
bdzie potem za pó/no*.

200) I^bzelU^rn do Mcttcrnicha, dd. Kali>sz 6 kwietnia 1813

(Luckwaldt: Oesterreich und die AnfJinge der Befrciunr ' s^*

8tr. 245). Ciekawe owiadczenie Nesselrodej^o wol)ec L'b/ i

;

>Im ubrigen g^stand er unumwunden zu, dass er beim Einmarsch

Ins Warschauischo selbst einen Augenblick wegeti einer Wiedeiher-

Btelhing des 1'olenreiehes Bosorgnisse gehabt bat, yrosse Besoiynisne*.

Niebawem po wkroczeniu do Ksit^stwa Warszawskiego, Wilson za-

pisa w swoim dzienniku (Privato Uiary I. 271): »February 5-th,

Flock . . . The scizure or death of Alcxander would not benefit the

Polish cau.sr. but ensure ruin to the country, vengeance woiiM rag
with exterminating fury ; I do not, therefore, credit the Cassandras.

The Poles arc hostile to the Bussians as enemies to their freedom

and nationalization ; of their is no doubt; but they have no personal

eninity to the Emf)<'ror: they mii^ht propose a SicUiaH Yfffpfrs, bul

not an individual assassinalion«. Jasna aluzya do carobujstwa. Wilson

zna. jak mao kto. Aleksandra, i zdawa sobie widocznie spraw<;, co

byo gównym motywom jogo polskiej polityki: ubezpieczenie
wasnego ycia i tronu.

201) Mazado 1. c. II. 306.

208) Czartoryski do Nowosileowa 8/90 lutego 1813 (Arch. Csart

Nr. 6i4)2).

2n3i Mart<'ns: Becueil d-s irait.-, .i coiiyentions conclus par

la liussie avec los puissances ^trangins. VII 0^^' «lr- ^ "-^ i''o-

kowania o traktat kaliski z 28 lutego 1K13); Onckon: OestorrtMch

und PreuBscn im liefreiungskrioge I. 120 nn., 245 nn , 829 nn. Odyby
traktat z Ksitjslwem Warszjiwskiem, juk Aleksan<ler go sob;

(Mazade 1. c II. 3(J7), by formalnie zawarty w sl^csniu K"^.. . ..

ploinaeya rosyjska musiaaby liczy sii,* s nim jako fatt accomi*ti

w cigu rokowali z Prusami; i pruskim daniom byaby przez to

z góry granica zakre.4lona. Nal'>y o tem pamn^ta. n Aleksa: '

podczas marszu i rokowa /. PruHami nie mia jeszcze adn-'
wieiizi od Czartoryskiego na swój iejpuskp list z 1 13 - «,
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poniewa Wieki, wyprawiony z t odpowiedzi 12 lutego z Dubna,

móg stan w Kaliszu ledwie na kilka dni przed dat kaliskiego

traktatu, mniej wicej równoczenie z przeniesieniem gównej kwa-

tery do Kalisza (24 lutego). Wreszcie i ta odpowied nie dostarczaa

Cesarzowi adnych informacyi co do obecnych zamiarów warszaw-

skich mów stanu. W tej sytuacyi byo ju wiele, e Aleksander

odrzuci bezwarunkowo danie Prus w sprawie restytucyi pruskich

niegdy terytoryów Ksistwa Warszawskiego i okupi alians z Pru-

sami jedynie ustpstwem, wyraonem w II. sekretnym artykule

traktatu (Martens 1. c. 80) : »la vieille Prusse, a lauelle ii sera

joint un territoire qui, sous tous les rapports, tant militaires que

geographiues, lie cette province a la Silósie«.

204) niH^^ept: Hmu. AjieKcan^^pt IlepBBiH, III, 139 nn.

205) Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 220, 313.

206) Gazeta korespondenta warszawskiego i zagranicznego r. 1813,

dod. do Nr. 10 (3 lutego). Nr. 12 (9 lut.), Nr. 13 (13 lut.). Por. Wil-

son: Private Diary I. 276, 277.

207) Askenazy 1. c. 217, 313.

208) Tame 182 nn.

209) Czartoryski do Aleksandra 30 stycznia (st. st.) 1813, ob. wy-

ej str. 531.

210) Midzy 17 a 22 lutego, ob. wyej str. 5H3.

211) Czartoryski do »Sieniawy« 11 lutego 1813, ob. str. 217.

212) Str. 217 w. 2 od góry. — Wieki wyjecha do gównej kwa-

tery z Dubna 12 lutego, ob. wyej str. 533; Czartoryski nie doczeka

si jego powrotu przed wyjazdem z Dubna, spodziewa si spotka

go w drodze do Warszawy, co jednak si nie stao. Donosi o tern

Aleksandrowi w licie z Warszawy 17 marca, ob. przyp. 213.

213) Czartoryski do Aleiisandra 17 marca 1813 (nazajutrz po

przyjedzie do Warszawy), jeden z najwaniejszych dokumentów

w tej korespondencyi, pominity w publikacyi Mazade'a (ob. wyej
str. 534, przyp. 188). Dwa najgówniej sze ustpy tego listu przytocz.

wyej str. 218, 219. Dopeniamy je trzecim, niepoledniego równie

znaczenia: i>Mais enfin ii y a encore un noyau et des cadres sous

les ordres du Prince Poniatowski, qui attendront que Vous leur adres-

siez la parole et qui sont dans les meilleures disposttions. Si les

Yótres son favorables poiir la Pologne, jusqu'a ce que vous dcidiez

k vous attacher dófinitivement la nation, qu'on laisse en repos ces

derniers rostes sauv4s du naufrage. Eux, de leur cót, resteront sure-

ment bien tranquilles et se garderont d'embarasser Vos oprations

qui se portent, a ce qu'il parait, d'un tout autre cóte. Cet arrange-

ment tacite decoule ncessairement de Vos intentions favorables pour

la Pologne (si vous ne les avez pas changes) et du sentiraent que
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IcHpoir de ces intentionN inspirc aux Polonuis k \'otr6 ^gftrd. Cepen-

dant, Hi Vour ju^iez k propoH cnnuite dc conclure un arroisticc cd

forine, rion ne puraltrait plu<i facilo que d'en flxer le t<*inps, los eon-

ditions et la li^nn de d(^iiiarcation qui norail lai884k> aux Polonais

aux cnviron« d« Cracovie. Si, k c«'tlo occu.sion, Vous puuviex cxpli-

quer yoh intentions ultt^rieiirns k INi^ard de la Polof^nu, une ahmm-

rance de Votro part k cc sujc pourrait leur inspirer des obligations

de plu8. — SouYonl, je uriniagint* cjuo qu('lquc arr • - 'ni dans

ce genrc a ótr d«''ji convenu diroctomeni ou bicn i\. esl l*ar-

ridre-peiiRo do V. M. I , et qu'EIlle a donn des ordros on consó-

quenco dont on ne póntrc pas les motifs. Lom choscs soniblent

fl'trc arrang^es tout oxpr^8 pour ce rósultat. Mai« H'il en e«l autre-

inont, je conjuro ((iie V. M. daigoe do 8'en occupor; di* colte ma-
niero tout oc qui a ió pordu par don f&choux rotards, pourrait 6tre

proflque rparó; ot Yous tiendrez los chosos en suspens et non gk-

t<^o8 jusqu'au moiiiont ovi \'ou8 Youdrez prendrc \'otre dócision. Eln

attendant, ii sorait de touto ntcessit' que V. M. I. me fasso donnor

loR moyens d'lablir une communication promple et surc avec Cra-

covie; sans cela, on ne parviendra jamais k rion terminer. — Le

Duch^ a bosoin absolu (i*une rt^gio centrale k Varsovie, dont le

maiuiuc expo8o le pays k des dósordrcn, a une imposition im^gale

dc8 requi8ition8. Le mioux aurait cHó si le Uoi de Saxe cCit noiiim^*

une Commission puur cct effct. Lun dit quo V. M. I. a dósignó pour

la romplacer M. Wawrzocki avoc le l*-ce Lubocki, co choi\ seraj

parfait. Un góoóral ru.sse Borait do la Commission pour diriger des

oporations; et jo crois que de son cótó lo Koi do Saxo ou le Clou-

Yernomont d«*vrait nommor quolquun de pays mdmo, commo lo con-

naissant mieux pour donnor toiis los ronsoi^nemonts nócossaires et

*tro tnnoin do ce qui se forait. No pordant pa.s oncoro Tespoir

qu'il mo serait pormis incoMsamment do mo rondre au Quartier gó-

nóral pour quolquos jours ot d'y entrolonir V. M. I., je remet«< itd

Zapowiadajiic swój prsyjazd do gównej kwatery, dodaje: "Je vou-

lais m'approcher oncoro davantage du Quarhor góm^ral, mais ri(h'>e

quo V. M. I. ne vout pout-ótro m*y voir, inarr^tr icn. T\vn'rd«i. po-

dobno wbrow rseczywistoci, io nie otrzyma jeszcio iloti|d >.adnych

wiadomooi a Krakowa, tj. od rzi^du Knii^^stwa, w odpowiedai nn

8WÓJ komunikat z Baf:|ozeniom oo«arMkiop> li«*tu z I 13 •<* i iJe

n'ai ro^'u juM(pr& pn^Mrnt aucun aviH lie ('racoMo, m> - (|uf>

j'avai8 chargt-S dótre portour de lo r«'ponBc de V. M. I., na pu 8'y

renilro quo lo i/ 16 fóyrier, k co ({uo |'ai apphs ici par doa lettrc*

iieroes*... Austryacy utrudniaj.^ komunikacy<;. co — «^ agttbne

nast(;pstwa (des «iii/f*.<i funcutes) dla PoUki. to x< • kai^ola

A. nio czeka na powrót Wickiego i gównej kwatery i priyspio-
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szy wyjazd z Woynia. Trudno da wiar temu twierdzeniu. Ks.

Konstanty wyjecha z Krakowa do Sieniawy 22 lutego (ob. przyp.

187, str. 533), z wcale pocieszajcemi wiadomociami o usposobieniu

czonków Rzdu i o ks. Józefie; trudno zatem przypuci, eby
Czartoryscy (mimo utrudnie komunikacyi ze strony Austryaków)

nie znaleli sposobu przesania tych wanych wiadomoci do Dubna,

przed wyjazdem ks. Adama, lub choby do Warszawy, gdzie zasta-

by je po przyjedzie z Dubna. Wszak sam wymienia dokadn dat
wyjazdu ks. Konstantego z Sieniawy do Krakowa, któr zna nie-

zawodnie ze sprawozdania brata o spenionej w Krakowie misyi.

atwo poj, dlaczego ks. Adam twierdzi, e nie ma z Krakowa
wiadomoci. Od 22 lutego upyny przeszo trzy tygodnie, zaszy
wane zdarzenia, midzy niemi najwaniejsze: traktat kaliski z 28

lutego. Sekretne artykuy tego traktatu nie byy znane; kryy wie-

ci, przesadne, niezgodne z rzeczywistoci, jakoby ten traktat odda-

wa Ksistwo Prusom, o czem sam ks. Adam wspomina na samym
kocu tego listu. Wobec tych i podobnych pogosek nastao w Kra-

kowie wahanie si, co pocz; ks. Adam niezawodnie o tem wie-

dzia, zasta bowiem zapewne w Warszawie jakie komunikacye
z Krakowa i oczekiwa dalszych. Nie dalej jak 24 marca Zamoj^scy

wyprawili z Krakowa wan ekspedycy do ks. Adama, to samo
kilka dni przedtem. Stanisaw Zamoyski, szwagier ks. Adama, by
wice-marszakiem Konfederacyi i waciwym jej kierownikiem w Kra-

kowie, zastpujc starego Czartoryskiego, który przebywa w Sie-

niawie. Znamy jeden list z owej ekspedycyi (24 marca), jen. Kropi-
skiego, wanie z tej samej daty (Arch. Czart. Nr. 5458, por. wyej
przyp. 197). Kropiski pisze (tym razem do samego ks. Adama) w u-

mówionym jzyku: »Z przesanych Mu przed kilkoma dniami papie-

rów dojdziesz, w jakim stanie s interesa. Na bankierze (= ks. Jó-

zefie) rzecz caa, aby gotowizn zasili. Ale on nie chce o niczem

wiedzie. Trzeba, podug zdania szwagra Haliny (St. Zamoyskiego),

aby napisa do bankiera podchlebny list, dajcy mu razem do po-

znania, e na nim rzecz i e mu pierwszestwo w pomocy do tego

interesu jak i we wszystkiem wszyscy odstpuj, lecz e z drugiej

strony wszystko moe zgubi i cignie powszechne wyrzekanie.

Takiego tu listu daj d peu pres. Mnie si zdaje, e monaby
przypomnie, e on przyrzek sowem honoru poprze t spraw wraz
ze wszystkimi. Napisaem najmocniej do naszych i verba veriatis

za siebie i za Was i wyraziem, aby co stanowczego powiedzieli,

zwaszcza, e kontrakty za pasem. Nie wiem, czy to dobrze, ecie
pojechali, nie czekajc odpowiedzi. List ten dowodzi z wszelk pe-

wnoci, e ks. Józef przystpi by poprzednio do akcyi po myli
uchwa z 21 listopada 1812 (str. 205, 214, 216), a zarazem, e zawa-
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hal si okoo 24 marca — moo pod wpywem krcych pof^loick

o warunkach kalinkiei^o traktatu, a w zupenej nieiiwiadomoci, ja-

kie byy wówczas zamysy Aleksandra, które od 1/13 stycznia mo-

fy uIpc zmianie, choby kto nawet nie wtpio Ich rzetelnoci przed

dwoma miesicami. Wknitce jednak nowy /.wrót nastpi, pani Za-

moyska moga ju 6 kwietnia donie bratu do Warszawy (Asko*
nazy: Ks. Józef Poniatowski str. 313i: » Powtarzam, e bankier (ss

ks. Józef) ju irtf nie tvnha, lecz mao wierzy; zawsz- ': 1: do rze-

czy jiisnoj I pewnej tud/.ie do rozejmu pewnego i w. ,^o przy-

stpi... Niech pan Ignacy (=» Cesarz) nad tem pomyli, e dopra-

wdy moe, wziwszy determinacy, da sobie natychmiast od 18 do
20 tysicy czystej naszej gotowizny* ^= wojska). Z pr/ * jo

powy:?:ej listu Kropiskn-go wynika, e na kilka dni prz- ^ _j

odesza do Warszawy poprzednia podobna ekspedycya. Ks. Adam
nie mia jej niezawodnie jeszcze 17 marca, gdy pisa przytoczony

(str. 640) list z tej daty do Cesarza, otrzyma j jednak bez wtpie-
nia co najp<');^.ni«'j 2'^ marca i wskutek zawartych w nioj wiadomo-

ci zdecydowa si pojecha 25-go do Cesarza, nie czekajc duej na

pozwolenie (ob. wyej str. 223, przyp. i niej przyp. 216). Równocze-
nie z przytoczonym listem Kropiskiego, i w tej samej ekspedycyi,

(pod dat 2 i marca), odszed list preze.sa Hady Ministr<nv, Stanisawa
Potockiego do ks. Antcnicgo Radziwia, który wówczas przebywa
w Warszawie, by w cigej stycznoci z ks. Adamem, je/dzi do
gównej kwatery w Kaliszu, i w ogóle obok Czartoryskiego by naj-

gorliwszym porednikiem w ukadach z Aleksandrem, ob. Askena-
zy: Ks. Józef Poniatowski str. 313. Czartoryski otrzyma jednak

wszystkie listy z 24 marca dopiero po powrocie z Kalisza.

211) Skarbek: Ksistwo Warszawskit* str. 194; K. Ko/ mian Pa-

mi(,'tniki II. H89) myli sn;, pisze e to bya o<lezwa samego Aleksandra I.

Por. Oaz. koresp. warsz. i zagra., Dod. do Nr. 24 <^2S. marca). Po
wkroczeniu wojsk rosyjskich do kraju. Gazeta nio nie pisze o ich ru-

chach ; w dziale >Wiadon)oei krajowe« zamieesoaa dugo cignc
8i(» rozpraWJ U sztuce pisania (•/\li«) s\lu oraz siin>{lrw/iM>i;\ im*-

teroologiczne.

215) Manifest króla saskiego o ustanowieniu komisyi do zarzdu
Saksonii dd Drezno 2r. lutego 1813. (ia/.. kor. warsi. i zagra.. Nr. 20

d. 9 marca 1813 , ostatnia odezwa króla do miesikaiiców Ksi«;stwa

Warszawskiego dd. Drezno 21 stycznia 1813, tame Nr. 10(3 lutego) Dot.

216) Czartoryski (do Aleksandra 23 marca 1813. ob str. 221} zapo-

wiada wyjaztl do Kalisza na 25-go nprHdemaiH^. Gazeta kor. warm.
i zagra. Nr. 21) (30 marca) donosi : »Ono^aj wyjecha std do Nie-

borowa JO. X. JM Adam (*zartorytki syn. zabawiwszy tu dni kilka«.

biorc wyraz »onegtlaj« w cisem znaczeniu, mielibymy dat<; wy-
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jazda 28-go; zdaje si, e »onegdaj« znaczy tu: przed paru dniami.

Wilson: Private Diacy I. 323 zapisuje pod d. 4 kwietnia (jako o rze-

czy minionej): »Czartorinsky has arrived at Kalish and I hope that

good may arise from his presence«. Luckwaldt: Oesterreich und

die Anfange des Befreiungskrieges str. 144 podaje dat bytnoci

Czartoryskiego w Kaliszu: 31 marca, wedug raportów Lebzelterna

do Metlernicha, i to moeby jednak data nie cisa; Lebzeltern pisa 30

i 6 marca. S wskazówki, e 29 marca, Czartoryskiego ju nie byo
w Kaliszu (ob. przyp. 220) ;prawdopodobnie by tam 26-go lub 27-go.

W tym czasie Lubecki bawi w gównej kwaterze. >Formularny spi-

sok« (Arch. szcz. A/47) wiadczy, e otrzyma zawezwanie do Kali-

sza dd. 2 marca st., st. tj. wanie z tej daty, kiedy zapada decyzya

co do ustanowienia rady Najwyszej Ks. Warsz. (ob. przyp. 219).

B'B cjii^CTBie BBiconaftinaro noBe.^-femH ójpjnm BBisBaH^b b'b rjraBHyio Ksap-

Tupy Ero HinnepaTopcKaro Be.^HHecTBa, BticoiaMnie onpe;i,'Jfe.7ieH' Hjienouii

BepxoBHaro BpeMennaro CoB-feTa repii;orcTBa BapraaBCKaro . . . 1813 MapTa 2.

Tame D/l list Lubeckiego do ony dd. Kalisz, 16/28 marca 1813:

» Je dois partir pour Varsovie, au poste destin6«; 31 marca 1813 pierw-

szy list z Warszawy, po przybyciu z Kalisza. Askenazy: »Do cha-

rakterystyki Lubeckiego« (Kwart. hist. 1906, str. 513): »Sam ukaz

13 marca 1813 r. o Radzie Najwyszej, podpisany przez Kutuzowa,

konfirmowany przez Aleksandra, b^^ zapewne redagowany w Ka-

liszu, przy bezporednim udziale Lubeckiego, a s tam rzeczy fatal-

ne, bdce wyrazem intencyi rusyfikacyjno-policyjnych, panujcych

wtedy w sztabie gównym*. Zarzut ten upada wobec powyszych
dat, poniewa 14 marca (2 st. st. data ukazu, ob. Gaz. kor. warsz.

i zagr. Nr. 27 Dod,) Lubecki znajdowa si jeszcze w Grodnie; tego

samego dnia zredagowano pismo, wzj^wajce go do gównej kwatery.

217) Askenazy (Kwart. hist. 1. c): »Umia on (Lubecki) wtedy

zyska sobie wyjtkowe zaufanie Aleksandra, jak wiadczy sprowa-

dzenie go do Kalisza, w lutym (nie w lutym lecz w marcu) 1813,

Rola jego bya wtedy bardzo draliwa; wystpowa poprostu jako

narzdzie cesarskie i jako konkurent Czartoryskiego. A bya to kon-

kurencya in minus. Czartoryskiego, który wtedy nieproszony przy-

by do Kalisza, Cesarz wprost wygoni; Lubeckiego zatrzyma a na-

wet mianowa czonkiem Najwyszej Rady Tymczasowej warszaw-

skiej*. Wobec powyszej uwagi naley pamita, e ks. Adam po ty-

godniu, 7 kwietnia, znów pojawi si w Kaliszu, a skutkiem pierw-

szej jego bytnoci w gównej kwaterze by widocznie korzystny znów
dla ukadów z Aleksandrem zwrot w postawie ks. Józefa (ob. przyp.

213, str. 543: »bankier ju si nie wahaa itd.). Trudno zatem przypu-

ci, eby Aleksander w istotnem znaczeniu tego sowa »wygonia

ks. Adama z Kalisza, jakkolwiek przyby bez upowanienia, o które
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prosi od 5 tygodni. H6wn'uy>. i akt, przytoczony niej przyp. 220

wiudczy, e pierwsza hytno.A kn. Adama w Kaliszu nie \vp<yn<ila

na ochodzenie Btosunku midzy nim a Cesarzem i nie odja mu
zaufania Monarchy. Natomiast nie ule^^a w;jtpIi\vo4ci. /

si Czartoryskiejco w Kali.szu byo w tej \vla.4nie chwdi i. ......

nie na r<^kQ Aleksandrowi i spowodowao ost^nlacyjn*? nawfl moe
okazywanie niechci na zewntrz. Wlanie w tych dniach dobijano

w Kaliszu targów z liebzcllernem o sekretn umow z clworom v.

iliiskim, która przysza do skutku 29 marca ((Jncken: Oeilerr« .< h

und Preussen II. 201, Luckwaldt: Oesterreich und die Aiifange

der Hefreiunc^skrieges str. 178). Nio ulega wtpliwoAci. e Aleksander

prowadzi dwulicow ^rr, udzi zarazem ks. Adama ii

ze szczerem jednak pragnienu-m, eby mu sir udao dotrz\ ...... i"*.'

jtych wobec Czartoryskiego zobowiza. Stanowisko Aleksandra

wobec austryackiego posa byo niezmiernie draliwe, poniewa wie-

dzia, <» dwór wiedeski zna jego korespondency z Czartoryskim

o odbudowaniu Polski, a e za przymierze przeciw Napoleonowi b-
dzie domaga si zwrotu auslryackich niegdy tcrytoryów Ksistwa
Warszawskiego. Hozumin to niezawodnie, e dworowi austryackie-

niu nie tyle chodzi o Zachodni (ialicy, co o sparaliowanie jo!_'o

planów wzgldMH odbuflowania Polski w czno."^ci z Kosy. Znie-

wolony do starania si o przychylno.A wiedeskiego dworu, Aleksan-

der musia afiszowa niezadowolenie z przybycia ks. Adama do gó-
wnej kwatery. Pomidzy pierwszym a drugim pobytem Czartory-

skirgo w KaMszu, Aleksamler uspokaja I.,«'bzi'lterna . »I1 n'y a que

du vent dans ces tót«'s-li, il n'y a rien k en faire; je n'ai pas tf k

Varsovie expres, et en gnóral ma conduite dans le Duch doit 6tre

approuYr par volro Cour, je n*ai p(»nsi^ i\u'k ne lui donner aucun

ombrat^et. Kownocze.Anie zaA Nesselrode twiederholte in der positiy-

stei Wrise die Zusichi-rung hinsichtlich des 1809 abgetretenen Ciali-

cionst. I.iebzeltcrn jednak nio wieray, domyla si nawet csego
wicej, ni byo w rzeczywistoci, a dowiedziawsiy si o powrocie

Czartorjskiego do Warszawy, podejrzywa Al<*ksandra, ie upowa-
ni ks Adama do faktycznego sprawowania rzdów w Ksistwie.

( )| l.tiekwaldt 1 c. str. 1-44 nn. Warto tu pisytot^sy równocze-

sny okrzyk Wilsona iPrivate Diary I. 318i po<l d. 81 marca: »ll is

Austria' Austria! which hold.n the balance*. Askenazy 1. c. do*!n

do powyej przytoczonej uwagi o konkun*ncyi in minns midiy 1 i

beckim a Czartoryskim: »lstniejo i tego csasu obszerny memoryal
Lub<'kit\go o Ksistwie, ciekawy, wnikliwy. leci inlori»som pmy-
szego Królestwa nie odpowinda)ry«. Znamy kilka memoryaów L.

o Ksistwie z r. \H\l\ (Areh. szczuez. A 6), do fadnegu s nich jednak

powyszy sd prof. Askenazego nie du si lastosowa. Co do ogtSl-

Smolkii. t II S6
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nej za opinii tego autora o konkurencyi in minus midzy Lubeckim

a Czartoryskim w r. 1813, musimy zaznaczy, e nie potwierdza jej

ani opinia Czartoryskiego o Lubeckim, wyraona w licie do Ale-

ksandra z 17 marca 1813 (ob. wyej str. 220) ani listy Lubeckiego do

ks. Adama z 6 i 8 sierpnia, 7 wrzenia, 22 i 25 padziernika 1813

(Arch. Czart. Nr. 5*59), wiadczce wanie o cislem midzy nimi

porozumieniu i wspódziaaniu w sprawach publicznych, a zarazem

o gotowoci Lubeckiego do postpowania wedug wskazówek ks.

Adama. Por. niej »Nowosilcow« przyp. 66.

218) Ob. wyej przyp. 216, str. 5M. List Lub. do ony z 28-go

marca dowodzi, e tego dnia by jeszcze w Kaliszu i mia wkrótce

wyjecha do Warszawy, gdzie — wedug drugiego listu — znajdo-

wa si ju 31-go. Podró z Kalisza do Warszawy (Nowy kalendarzyk

polityczny 1831, str. 577) 32 mil, trwaa jedne dob. Lubecki móg
zatem wyjecha z Kalisza nawet dopiero 30, Gdyby wyjecha 28-go,

nie byby listu (na Litw) z tej daty wysya przez kuryera, odje-

dajcego do Warszawy, ale byby go tam powióz sam, a stamtd

wyprawi na Litw. Prawdopodobnie wyruszy z Kalisza 29-go. Data

wyjazdu nie obojtna ze wzgldu na dat dokumentów, pomieszczo-

nych w przyp. 220.

219) Gazeta kor. warsz. i zagra. 1813, Nr. 27 Dod. (3 kwietnia):

•Przyby tu w tych dniach J. W. anskoj, Imperatorsko-Rosyjski

Tajny Radca i Senator, który nastpujce wyda OBWIESZCZENIA*
itd. Gówne obwieszczenie dd. »Dan w Warszawie dnia 22 marca

1813«. Moe to by data st. st. (22 marca = 3 kwietnia). W kadym
razie jednak anskoj o kilka dni wyprzedzi Lubeckiego i przed nim

przyby do Warszawy. Wynika to z treci pierwszego z przytoczo-

nych niej dokumentów, przyp. 220.

220) W papierach Lubeckiego (A/6) kopia, sporzdzona szybko

jego wasn rk na póarkuszu. Oto jej tekst z zachowaniem od-

stpów :

»Le Prince Lubecki vous fera part de tous les objets dont nous

sommes convenus. Vous voudrez bien les communiuer au Prince

Czartoryski qui ne manuera pas sans doute de vous donner des infor-

mations sur les personnes et sur la manier de conduire cette

affaire«.

Si le Comitó Central du Duch de Varsovie envoie des Dpu-
ts pour Tarme commandóe par le Prince Poniatowski, pour lui

exposer la conduite gnóreuse de S. M. TEmpereur envers ce Duchó

et pour Lui tómoigner ses regrets de voir ses compatriotes combat-

tre contr Tarme de son bienfaiteur : S. M. TEmpereur consent, pour

hater la marche des affaires, h, ce que V. E. permet {sic) rexpdi-

tion de cette Dputation de son propre autoritó, sans attendre Ta-
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probatiun du Quartier Gn<Sral. Lo G<in(^ral Sacken aura Ics ordrea

n(^cesHaircH pour laisner pa-sner Ich in(lividuH envoy(^ k ce lujet et

inunifl de V08 papierst.

»Ob8ervation sur co que 1 annro .lu buch-- 1 Vi:^ivie pourrait

proposer*.

»I1 eHt k prtl^flumcr qu'une arin('M) qui st> r •^Mrdo commo la seule

et dernióre róprc^sentation do la Nation PolonaiKo. qui n'a prit lec

arineM ((uo pour cun.surYor lo noyau ({ui k chacpio iiouvcau traitA

devait r(>c(.'Voir un nuuvel accroinseinont, ({ui n'a cnibraAst^ la caute

de TEmpereur Napoh^on quo parcequ'il ótait lo seul qui lui promet-

tait uno patrie dans TaYenir, qu'une armóe qui no f«'est soutenue

(ju( par (los sacTificoH imnu'n"es, ((ui a ^prouyr? lant do iiialhL^unt uni-

queinoiit pour ravoir sa patrio, ii esl k presumer qu'u[ie pariMlle ar-

iiK^ no Youdrait paa consrntir k un arrangoment, par l(>qucl ello re-

noncorait do pli*in gró k sos cspórancos et plus qu'olle dótruirait elle-

in<^ino lo fruit do tous sos efforts et do sos sacriticesc

»I1 r^ulte do cotto obseryation

:

1) Que oetto armóe, apprenant par los Deputt^s la conduite g4-

nrcuso de 8. M. rEinporeur onvcrs le DuchtS aimora micux 9'aban-

donner k sa geruTosil*' et k sa justico, sans indiquer des conditions,

muis en exposanl seuleinent k S. M. l(>s luotits qui Tent toujours

aniiniKs, los sacririces auxquels ello sost soumise, et les inalheurs qu'eUo

a soutcnus dans lospórance d'obtenir co qui fail lobjot des voeux de

tous los Polonais, c'est-i-diro une existonce politi(|ue.

2) 11 ost k supposer quo cette arinee voudra envoyer un ri^pró-

Aontant civil ou niilitairo pour expriinor k S. M. la reconnaissance

pour les bienfaits onver8 le Ducht^; le róprósentant inettra aux pieds

do 8. M. les esj)»Tances k venir et (|a'ils fondent sur les " 'U
qu'«''prouvenl presenlenienl luurs oompatriutos, sur la gi^n*.v^ ... ot

la justico de 8. M.

H) En con8(V|uenco, le n^prt^sontant puurra deuiander jusqu'& son

retour uu armistiee qui sera accordi^ par le CM^m^ral Sacken k con-

ditiun quo lurnit-o du Duchc^ ne 8o rocrutcra pas pendant ret inter-

vallo«.

Kopia powyssa obejmuje dwa odr<;bne dokutnenta, Pierwtsy

iust(,*p I i 2) to pismo urKtMJowe, wyprawioni* s ^fN»\vnoj kwatery do
Lanskoja, prtez Lubinkiego, który jo mi.il I^.iuHkojowI dor»ciy«3; ro-

dsaj akredytywy dla Lubeckiego, upu\va>.niu|2|co go tlo untnogo ob-

jawienia Kapadlyoh postanowioi^. To postanowienia tyciyty siQ pro-

jektowanej deputaoyi le strony Komitetu Centralnego w Wamtawie
do wojska polskiego w Krakowie. Od kogo p<H''hoiUilo to uri^jdowe

pismo: Lubt>eki nie lanotowal na kopn. któr wInsnor<;esnie spon-
dsil. Nieiawodnie od Kutusowa. od którego LanskoJ odbiera! ianu|-
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dzenia Cesarza (ob. Gaz. kor. warsz. i zagra. 1813, Nr. 27, str. 363).

Skoro zatem prof. Askenazy zna (Kwart. hist. 1906, str. 513) trzy

wasnorczne pisma Kutuzowa do anskoja, z 21, 28 marca (drugie

wanie o Komitecie Centralnym) i 1 kwietnia 1813, przytoczone po-

wyej pismo (ustp 1 i 2) jest niezawodnie identyczne ze znanem
temu autorowi pismem Kutuzowa dd. 28 marca; i data zgadza si
najcilej z dat wyprzedzajc o jeden dzie dat wyjazdu Lubec-

kiego z Kalisza. Dalsze ustpy tekstu, objtego przytoczon wyej
kopi Lubeckiego, p. n. Ohsewation sur ce que l'armee dii Duche
pourrait proposer — to oficyalna notyfikacya, któr Lanskoj mia
(moe w nieoficyalnej formie) zakomunikowa Komitetowi Central-

nemu a za jego porednictwem ks. Józefowi. sKomitet Centralny*

rozpocz jednak swe czynnoci dopiero w pierwszych dniach maja
(Czartoryski do Aleksandra 5 maja 1813 par laroslas Potocki, ob.

niej przyp. 228); czonkowie Komitetu zjedali si do Warszawy
w kocu kwietnia (Cz. do Aleks. 29 kwietnia, ob. przyp. 226). Ko-
mitet skada si z sradców delegowanych « 10 departamentów Ksi-
stwa. Do skadu Komitetu naleeli: Aleksander Pruszak (z dep. war-
szawsk.). Ant. Siemitkowski (z dep. kaliskiego), Feliks Biesiekierski

(z dep. bydgoskiego), Ant. Brykczyski (z dep. radomskiego), Stani-

saw Nowakowski (z dep. lubelskiego), Mikoaj Glinka (z dep. poc-
kiego), Józef Szepielowski (z dep. omyskiego), Karol Sosnowski

(z dep. siedleckiego); kto reprezentowa departament krakowski i po-

znaski, nie jest nam wiadomo, poniewa na aktach w papierach

Lubeckiego (A/6) znajdowalimy tylko wyej wymienione osoby.

Midzy tymi aktami jest memorya Komitetu Centralnego do Rady
Najwyszej dd. 9 czerwca 1813, zaczynajcy si od sów: »Nous
soussignes Conseillers des Departements, ayant et convoques par le

Conseil Supróme Provisoire du Duche de Varsovie a Teffet de for-

mer un Comitó Central dans la Capitale, et Touyerture de la seance

ayant et faite le 11 (sic) mai par un membre du Conseil Suprem,
nous avons recu Finstruotion qui prescrit la manióre dont le Comite

doit procdera... Jak wida z przytoczonego powyej pisma Kutuzo-

wa do anskoja, z kocem marca byo zdecydowane bezzwoczne
zwoanie Komitetu Centralnego; nastpnie zaniechano tego kroku^

w kocu kwietnia powoano czonków Komitetu do Warszawy, zrazu

odbyway si widocznie tylko prywatne konferencye, 11 maja zaga-

jono urzdowe obrady. Przewodniczy jeden z czonków Komitetu.

Po kilku tygodniach ustaj (w papierach Lubeckiego) wszelkie lady
istnienia Komitetu. Jeszcze i w grudniu 1813 Komitet Centr. dawa
jakie znaki ycia, ob. niej »Nowosilcow«, przyp. Q

221) Czartoryski, po poegnaniu z Cesarzem, w wih zwinicia

gównej kwatery w Kaliszu (7 kwietnia) napisa do niego bilet
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(przyp. 224i. w którym midzy innemi proNi : *Je HUpplie V. M. 1.

de no pa.s mo laisHer dans uno untiru ignorance vi dr> permettre

quo jo me trouve quelquc)part sur son chomin lorfi du Hon retour

k FV'tor8boiir^«. Takio \vra«'nia odniimt z rozmów z Al^knandrcm,

o liczy f na je^o rychy powr(H do 1'otersburtca. Jomzczc 5 maja
{par J. Potocki, przyp, 228) przypuszcza, ir mo^.o nio przyjdzie do

wojny: »Je crois en offot qu'avant (fue co tempa ii'dcoule (6 tygoiJni),

la pai.T ou unc guerre longue et t«*rrible se rósoudra...«

222) Ub. wyoj przyp. 216, str. 543.

223) Por. slylizacyi) MiHtrukcyi Kutuzowa dla LanAkoja (fitr. 547)

Ob8ervatioH8 itd. Ee stereotypowymi, cigle powtarzajcymi si zwro-

tami wo wsp('>lcz»?.Mnych listach Czartoryskiego do Aleksandra 'przyp.

213, 22. 226 i 228). Std wuoszt;, >.e .suhstratoin t«j inslrukcyi bya
zapiska ks. Adama z tym samom napisom : Obseruation sur ce que

larnt^e du Duche de VarHOvie pourra i< ;>ro;K>Aier — zapiska, dorczona
przozo Cesarzowi za piorwszogo pobytu w Kaliszu. Piorwszy ustp
toj zapiski pozostawiono prawdopodobnie bez zmiany: U et eai ó prc'

numer — de ses sacrifices (uzasadnienie), w samym za tekcie trzech

postulatów wojska wprowadzono niezawodnie zmiany, wskutek któ-

rych to poslulata odskakujji tak daleko od Uiiasadnienia, pomieszczo-

nogo w pierwszym ustpie Obseruatioti^. Wyrazy listu Kutuzow a do

Lanskoja (tam>.e sir. hH\) tLe P-ce Lubecki vous lera part de tous

les ohjots dont nottM sommes cont;enu«c zawiera wyra/n wskazówk.
e Lubecki mia udzia w konferoncyach, na których ustalono tekst

przesanych za jego po.rednictwem inslrukcyi; bezporednio za po-

tem naslpujJice wyrazy: votM foudrez bien les communiquer au P-ce

CMaroryski przemawiaj za przypuszczeniem, io ks. Adam nie by
oboy uoeniu tych inslrukcyi, ale nie w ich ostatecznej redakcyi.

W jakim duchu Lubecki wpywa na t o^lateczn nuakcy aktu.

do kt<'>rego mia Lanskojowi da ustny komi«ntarz? Protokoów kali-

skich konferoncyi 27 czy 28 marca niema, nie spisywano ich bei

wtpienia. l)ziaalno.4ó Lubeckiego w r. 1811 i 1H12 {sir. »7 -161),

ówczesna o nim opinia Wawrzeckiego i St. Niemcewicza (str. 155,

486), Czartoryskiego istr. 220) a wreszcie cay dalszy zawód pubU-

oEny Lubeckiego — oto odpowied na pytanie, którego aden tloku-

mont nic rozwie. W adnym razie niema tu powodu do rekry-

minacyi (Askenazy: Do charakterystyki Lubeckii^go. Kwart, hist

1906, str. Ó13): »Zosta te Lubecki zatifanym po.Hrednikiem midiy
Kutuzowem a Lanskojem*. Zarzut to nio wi^ej usosadniuny od in-

nych pojlobnych rekryminaoyi itam4) sir. 518): »F*omijamy Ju mo-
do Lubeckiego, jego edukacy petersbursk, sub Suworow«<k...«

Edukacy pi^lersbursk i my moemy bei namysu pomin, odsy-

ajc do I tomu str. 11. Co do aluby wojskowej wo woskiej i sawaj-
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carskiej kampanii r. 1799 pod dowództwem Suworowa, godzi si

przytoczy jeden szczegó, który pominlimy w I. tomie, uwaajc
go za zbyteczny. F. Bouuet, dugoletni sekretarz Lubeckiego, poda
ten szczegó w rzadkiej, niezbyt zreszt ciekawej, ale par nieobo-

jtnych drobiazgów zawierajcej broszurze: Esuisse historiue sur

le P-ce Drucki Lubecki (Yersailles 1865) str. 9. Po powrocie z kam-

panii r. 1799, »son premier soin, en arrivant a Grodno, fut de don-

ner sa demission. Mais ses chefs eprouvaient quelque regret de se

separer d'un de leurs officiers distingues, dans un temps ou le nom-

bre en etait encore tres restreint. On fit donc plusieurs dmarches

pour le conserver, et en dernióre analyse, comme ii basait sa de-

mande sur Talteration de sa santó, on lui signifia qu'on n'admettrait

ce motif qu'autant qu'il serait appuye d'une impossibilite physique

de quitter la chambre pendant un an. La puissance de volonte du

P-ce Xavier ne recula pas devant cette condition si difficile a rem-

plir par un jeune homme bien portant: pendant une annee toute

entiere ii resta dans sa chambre sans en sortir, et conquit ainsi son

congó dfmitif, n'emportant du service militaire que la croix de S-te

Ann a Tópee, distinction alors tres estimee, parcequ'elle ne se don-

nait que pour des services rendus sur le champ de bataille«. Nic

dziwnego, e prof. Askenazy, nie zajmujc si osobno Lubeckim, nie

zwróci uwagi na ten szczegó (broszur Bouquet'a cytuje: Dwa stu-

lecia I. 533) i pomin go w swym sdzie o subie Suworowskiej.

Nikt jednak nie zaprzeczy, e silna wola, jak Lubecki okaza dla

wydobycia si z wojska po powrocie z kampanii, po okazaniu »m-
stwa« w siedmiu bitwach, byaby czem wprost wstrtnem, jeliby

mody oficer, wyszedszy wanie z kadeckiego korpusu, tym sposo-

bem uwolni si od wyruszenia na wojn.

224) O drugim pobycie Czartoryskiego w Kaliszu przed samem
zwiniciem tamtejszej gównej kwatery, wiadcz dwa bilety jego

do Aleksandra: 1) z 7 kwietnia, pominity w pubhkacyi Mazade'a,

brulion w arch. Czartoryskich; 2) z 8 kwietnia drukowany Ma z ad e

1. c. II. 308. Pierwszy by napisany widocznie po rozstaniu si ks.

Adama z Cesarzem; drugi nazajutrz po wyruszeniu Cesarza do Kro-

toszyna (Gaz. kor. warsz. i zagra. 1813 Nr. 31), z dat na brulionie

»27 mars (8 ayril) de Kalisza i z dopiskiem: »Envoyee a S. M. I. sous

Tenyeloppe du C-te Tolstoy par Boutiagin«. Dat pierwszego biletu

okrela dokadnie postscriptum w drugim (1. c. 309). Jak dugo bawi
Czartoryski wówczas w Kaliszu, niewiadomo: mona przypuszcza,

e nie dugo, choby wedug aluzyi w licie z 14 maja 1813 (rów-

nie pominty w publ. Mazade'a, brulion w arch. Czart.): »V. M. me
Yoirra {sic) de nouveau paraitre inopinement a Son Quartier gnral
pour me faire renvoyer le Iendemain«. Ta wzmianka uchyla zarazem
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przypuszczenie, jakoby Czartorynki t})ko raz jeden pojaw il ni w ka-

liskiej gfównej kwaterze i bauit tam jednym ci.')giem co najmniej

10 dni. Pismo Kutuzowa do Lannkoja z 28 marca (str. &46) dowodti,

>.c \v<Avrzas nii' byo ju Czartoryskiego w Kab.szu. O pou t
' **.

Adainii do Warszawy donosi Gaz. kor. warsz. i zagr. z 13 la

181 H, Nr. 30: tDnia 11 b. m. przyby tu z Kalisza JO. Xi/. Im Adam
Czartoryski sync. Wany a nieznany dotd bilet Czartoryskiego do

Cesarza z 7 kwietnia 1813 opiewa: »,r«'nvoie ci-joint a V'. M. I. ma
lettp' pour Cracovie, en Vous suppliant, birc, de m'informcr, si Vou«
la trouYoz bion. Je ne mcts pas d'adre8se; ii faut qu'elle soit rendue

en propres mains k M. Zamoyski, Pnlatm k YarsoYie. k M. Mostow-
ski, niinislre de ITnlrrieur, ou bien a M. Linowski, (' '! r <rKlat

Je noninie trois personne.s, parcctjue Tune de trois j ...... i nc pas

6tro k OacoYie. V. M. I. daignera donner des ordres pour que cefte

lettre ne soit pas ouverto aux avantpostes russes et que Ic messager

p^nólre jusqu'il Crarovie pour la remeltre en propres mains dr Tun
do ces Messieurs. — Je regrclto de no pouvoir pa.s ótre au (^uartier

gónral, lorsque les dt^puts de TarnK^e polonajse y viendront, car

j'aurais pu ^tro utilo pour concilier et applanir les difficultós Eln

tout cas, jo dois ajouter — connnissant tr«'*s particulit^reinent lo F^-ce

Poniatowski — que lon peut compler entieremenl sur sa parole mómo
verb{ili', qu'il la tiendra strictement. Que V. M. 1. ne perde paa de

vuo la ConfiWlóration qui, selon ses formes, a plus de latitude. — Jai

oubli^ d'observer hier k V. M. I. ({u'aprós les places que NoYosIlzoff

a oecupóes, ii s'ennuiera puut-tre d'aecopter une place 8ubalt*>rne,

sous M. de Lanskoy; co serait bk^n dommage que NovosdzoiT ne fi^t

pas employó d'apr(>s ses talents et son zle. — Jo me rends d'ici

k Varsovir, et do \k j'irai k Puawy. lVs afTaires triVs <i ^ me
rappellent en Podolio. mais je crois ne deyoir pas m'o. .-.*,..- . tant

que jo oroirai ((ue V. M. I. pourra avoir besoin de moi. Je La supplie

do no pas mo laissur dans une entióre ignorance et de permottro

(|ue je nio trouve qiiel(|ue part sur son cheinin lors de son retour

k INHersbourg. — Jajoute un nu^morandum sur des objets donl je

VouH ai entreteiiu hior et une not sur les dótcnus. Que doin-je

dire k la P-cesso UadziwiH. V. M. voulait lui ócrire. Elle voulait aussi

n''pondr«« k M-me !*otocka qui ost la prfinii'»ro daine en rang i V»r-

scYic/ Que dois-je lui dire? Yolre Majesti^ me pennetlra de I.ui

óorire dans los occasions oii j'aurais (|uel(pirchoHc k Lui mander.

—

HoooYes me vooux pour Yotre santi^ pour Vos succiVs ot laccom-
plissement de toules Vos yuos gi^m^rouses*. Hilet Czartoryskiego t 7

kwietnia o«isIania jasno ca sytuaey w prr '
'• -i zwinictia ka-

liskiej gównej kwatery, w zwizku le ws] imdi ukadami
I Austry, które naleycie Ju lost^Uy wyjanione badaniami l)n
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ckena (Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege II. 201 nn.)

i Luckwaldta (Oesterreich und die Anfange des Befreiungskrieges

str. 175 nn., 374 n.). Niebawem po przybyciu Aleksandra do Kalisza

i po zawarciu przymierza z Prusami, 5 marca, zjawi si w Kaliszu

pose austryacki Lebzeltern. Wedug jego raportów do Metternicha,

Aleksander by wówczas bardzo podejrzliwie usposobiony wobec
polityki austryackiej, szczególniej za zaniepokojony wycofaniem si
polskiego wojska i rzdu Ksistwa do Krakowa, pod oson au-

stryackiego posikowego korpusu. Niemieccy historycy nie zdaj so-

bie jednak sprawy z waciwej przyczyny niepokoju Aleksandra.

Trzeba pamita: e Cesarz, wkraczajc w granice Ksistwa, odebra
wiadome »propozycye« (z 21 listopada 1812) wprost z Warszawy i za

porednictwem Czartoryskiego; e da przychyln odpowied na te

>propozycye« i do tej odpowiedzi zastosowa swoje postpowanie
podczas pochodu rosyjskiej armii pónocn rubie Ksistwa; e
odpowied Aleksandra odbya dug kwarantann w Klekotowie

i przejta przez austryackie wadze dostaa si w kopii do Metterni-

cha, o czem Aleksander wiedzia od paru dni z listu Czartoryskiego

dd. Dubno 12 lutego; e ten list Czartoryskiego nie dawa Aleksan-

drowi adnej pewnoci co do dalszych zamysów polskiego rzdu,
wojska i Konfederacyi ; e wyjcie tych wadz i wojska do Krakowa
byo niezgodne ze wskazówk, zawart w odpowiedzi Aleksandra
dd. 1/13 stycznia, eby centralne wadze Ksistwa i Konfederacyi

wraz z wojskiem (byle nielicznem) pozostay w Warszawie. Wyco-
fanie si ich do Krakowa, na galicyjsk granic, pod oson austryac-

kiego korpusu, dawao do mylenia, zwaszcza na tle preokupacyi,

od dawna trapicej Aleksandra, e dwór wiedeski zamierza wyzy-
ska swój sojusz z Napoleonem do odbudowania Polski pod pano-
waniem Habsburgów. Std wynika podejrzliwo Aleksandra do

polityki Metternicha, który ofiarowa zbrojn medyacy wiedeskiego
dworu. Na tem tle zrozumiae s propozycye Kutuzowa (w imieniu

Cesarza) przedstawione Lebzelternowi 10 marca, jako warunek po-

rozumienia z Austry. Zawieraj one kilka alternatyw do wyboru;
wszystkie jednak, w ten czy inny sposób, zmierzaj do jednego celu,

do rozbrojenia polskiego wojska pod komend ks. Józefa. Dwór
wiedeski, przyjmujc te propozycye, móg tem uspokoi Aleksan-

dra w jego obawach co do opolskiej pohtyki« Habsburskiego domu.
Metternich za, znajc akta przejte od Kluczewskiego, ochoczo chwy-
ci si rosyjskich propozycyi z 10 marca; widzia w nich ubezpie-

czenie przeciw planom Aleksandra w sprawie odbudowania Polski.

atwe byo zatem porozumienie na tej podstawie, tem atwiejsze,

im gortszych zwolenników sparaliowania planów Aleksandra
w sprawie Polski a tem samem i gorliwych w tej kwestyi sprzy-
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iniorzenców LebzclttTii mia w cal(>in otoczeniu Aleksandra, swla-

Hzcza zaA w samym Kutuzowie. />ie leitenden Pertumlichkeittn (I^b-

zelern do Mettcrnicha 10 marca 1813; Luckwaldt 1. c. str. 146).

Arakczejew, Wolkoski. Toll, Nessolrode, AnstfU. wszyscy d.-jyli

szczorze do tego samego celu, do rozprószenia resztek polskiego

wojska, którego zachowanie mogo zaway w planach Cc^tarza co

do Polski. Przez to wszystko sUIt^hifo si powikanie sytuacyi w szcze-

gólny Hposib, gdy 18 marca Aleksander otrzyma od Czarf go

wiadomo istr. 218), e UHt«'|pieni«' wadz i wojsita polskieg., ra-

kowa miao na C*lu jedynie wykonanie jego planów, po myli po-

stanowie z 21 listopada (str. 205) i odpowiedzi Cesarza z 1 13 sty-

cznia (str. 207). Przyjazd Czartoryskiego do Kalisza zeszi-d si wa-
nie z ostatocznemi instrukcyami Melternicha dla Lebzelterna w spra-

wie tajnego ukadu co do rozbrojenia korpusu ks. Jozefa. Tego sa-

mego dnia stan ów ukad, w którym l^ubecki powióz do War-
szawy wskazówki w sprawie rokowa z ks. Józefem, celem •zacho-

wania* polskiego wojska dla Aleksandra. Wobec kogo prowadzono

faiszyw.'^ polityk? Kogo zamierzano oszuka? Nie rozcinamy tego

zagadnienia z tak pewnoci, jak to czynili dotd niemieccy i pol-

scy historycy. Sdzimy, >a* syluacya bya wi«;cej skomplikowana, ni
zdaje si na pozór; e mianowicie rozrónia naley mit^ilzy celami,

jakie n»ia przed oczyma sam Aleksander, a celami, które przywie-

cay wykonawcom jego rozkazów, zarówno w rokowaniach z Leb-

zelt«'rnem, jak i w redakcyi wskazówek z 28 marca (str. 547). Bd
co bd, Luckwaldt stwierdza na podstawie raportów I..ebzclterna,

e do 29 marca wszystko szo gadko, od tego za czasu co si
popsuo (str. 178). »Von nun an abor licf die Baohe so glatt nicht

mehr ab, wie die Wien«'r Staatsmiinner gewunscht hatten. Gleioh

mit der Kundigung der Waifenruhe (to mia by pozór rozbrojenia

polskiego korpusu I wollte es nicht klappen. Slalt in den ersten Ta*

gen des Monats, wio ausgemacht, iibersandte sio Sacken erst am 11

ApriN itd. Tymczasem Aleksander porozumi«>w:ii si<,« z C/artor)skim

sam. bez niczyjego porednictwa, jak z Lebzellernem przez Ncssel-

rodego lub Kutuzowa. Konferowa z nim w cztery oczy, zamwno
przed uo(*niem wskazówek z 2H marca, jak i za drugim pobytem
jego w Kaliszu, gdy ks. Adam zoy na rce Aleksandra list »do

Krakowa* , zredagowany w sensio tych u ' .vek i w sensie koo-

ft>rencyi odbytej 7 kwi«>tnin z CeNarz«>m. W k tego listu w Kra*

kowie a do koca kwietnia wierzono Aleksandrowi i do jego la-

pownie .^losowano postpowanie. Dla ocenienia .sytuacyi w pierw-

szych dniach kwietnia warto przytoczy w ' -n zapisk z dzien-

nika Wilsona 0'rivale lnary I. 323, 4 kw »I h.4ve found herc

oonlirmution of u faot, the existcnco of which I had before lurmiscd.
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Prussia is eren desiderous of seeing Poland re-established, and only

fears to propose it as being ignorant to the views of the Emperor

with regard to that country. The Austrian minister's toast at Con-

stantinople, in my opinion, is proof of the Austrian disposition, and

I should not be surprised, if Poland were to revive free and inde-

pendent; perhaps not entire, but possessing character and pover.

My observations in Russia during the late campaign make me an

advocate for the raeasure, as likely to produce mor tranuillity and

mor security in Europ than any other arrangement. Czartorinsky

has arrived at Kalish and I hope that good may arrise from his

presencea. Tame I. 315 (29 marca) sowa Aleksandra: »Quant aux

Autrichiens, je ne compte pas sur eux, mais j'ai 200.000 Turcs pour

les contenir... Le sort de la Pologne n'est pas decide; ca dópend de

sa conduite et de la Providence«.

225) Czartoryski do ks. Józefa 15 kwietnia 1813, ob. Askenazy:
Ks. Józef Poniatowski str. 316. List ten doszed ks. Józefa prawdo-

podobnie podczas pobytu ks. Antoniego Radziwia w Krakowie, ob.

tame str. 318.

226) Czartoryski do Aleksandra 29 kwietnia 1813, list pominity

w publ. Mazade'a, kop. w arch. Czart, z napisem : »Lettre a S. M. I.

le 29 avril 1813 rendue a M. Lanskoy«. Zamieszczamy tu ten wany
dokument, streszczajc kilka obojtnych ustpów po polsku. »J'ai

recu avant-hier une lettre de Cracovie qui, quoique de dat un peu

ancienne, merite d'etre mentionnee a V. M. I. Ce qu'on m'ecrit, me
donn la certitude de meilleures dispositions de Farmee et du gou-

vernement. On fait des voeux, et c'est bien naturel, pour que V. M.

consente a se declarer, car on ne trouve pas d'autre manier hono-

rable de se prononcer en Sa faveur. Si Vous pouvez prendre cette

rsolution, vous auriez immódiatement, en comptant le corps de Cra-

covie et les garnisons de Zamo et de Modlin, un surcroit de forces

pres de 30.000 hommes. U faudrait y ajouter le corps de Sacken et

d'autres troupes que Vous ne serez pas obligó de tenir et que Vous

pourrez employer aulre part. II y aurait moyen peut-tre de faire

un coup de main sar Danzig ou une partie de la garnison est po-

lonaise et pourrait se runir aux bourgeois. L'ólan y prendrait tout

le pays, Taugmentation de Tarme qui bientót pourrait 6tre doublf^e,

en y incorporant les prisoniers, parceque tous les cadres existent,

Tattachement et Tentbousiasme des habitants procurerait a V. M.

des ressources considerables et la plus grand scuritó sur les sui-

tes de cette guerre ; V. M. verrait alors ce que c'est que d'^tre chóri

et adore par une nation*. — Co W. C. M. wstrzymuje? Prusy i Au-

strya nie bd przeszkadza. Musz si z tern zgodzi, e po tej

wojnie Ksistwo Warszawskie dostanie si W. C. Moci. Pod jak
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nazw, to im oboj«;lno, »I,;i nialbeureuHo aventure de Klucsewnki

u'a pas einpóiht'' quo TAulricho no H'ent4'nde avec Vous et Ic roi de

Prusne. — Des Icttres de Cracovie disent quo len Autrichicns veuil-

lent conscTYor 3 Ites de pont: Cpacovif, Opatowiec et Sandomir,

qu'ils Youlent amenor av('c eux le corps poIonai«i. II ncrait k propos

d'exigor d'eux qu'il.s se rctirent entitroinent et nt* forcent pas les To-

lonais 4 len 8uivre. L'inaction, rexacte lranquillitó, dans laquelle

06ux-ci se Bont tenuH pendant tout ce temp^. tandin qu'ils avaient

en t<5te un rorps tn^-s infrrieur en nombre. prouve coinbien on a de

confianco dans len pronu"<ses de V. M. I.. con»l)ien on cherche k

entrcr dans Hen vuen; sans nie flatter. je crois que ma corretipon-

danco a contribu(S k inspirer res scntimentii et cette conduite. Mais.

8*il en n^siilto (juelqiie desastre pour Tarnu^o polonaise, ni les Uu?«9e»

et les Prussjons pjirviennent k les entourer et pnHendront lui fairc

mettre bas les arines, jo ne sauraia ou mc cacher, je ne pourrais

lever les yeux. co sorait a no plus sen consoler. Daignrz lrouver

un moyen pour detruire loutc crainte k ce sujet. No pourriez-vou5

pas fairo tlire au Princo Poniatowski qu'il n'a que rester tranquil enient

k sa place, et qu'on ne rattaquera pas; ce n'e8t pas le premier mo-
ment avant (jue Ton puisso venir k bout de Tarrangement proposó.

dans le((uel les fornies et la maniero de proctWler fera perdro du
temps. II sagit du moment ou les Autrichiens se relireront et ou le

Prmoo Poniatowski, avant qu'oH ait ou le temps de 8'arranger avec

lui, sera dans le cas de prendre un premier parli provisoirement.

Si Vort inlentions sont rt^elles envers la Poone, rommeje n'en doute
pas, Vou8 devez dój a les considerer commo vos sujets et tAcher de

les sauver, et non les diHruire commo ennomis; lours voeux et Icurs

actionn prouvont qu'ils no mt^ritent plus cette dónomination. I^s
dóputrs d»'s di^partement-s arriyent d«Sji; dans ' ^ jours ils

seront tous rrunis et leurs dclibóration? commeii : . :. — Au mo-
ment, oii jallais terminer cettt^ lettre, jon pecois doa nouvelles de Cra-
covlo; Tuno d'elles ma M6 cherchor k Kalisi. Tautre. plus fraiihe du
23 avril n. s. ; elles confirment ce cpif j«» vien>* d. v r 4 V M. I.

II rt^sulte de leur cont<*nu (|ue les Autruhiens en, ... ..l loulo r..iM

munication entro les corps ruwses et polonais, et qu'iU sont la

et Yóritable raison, pour laquelli* on na pas pu encore scntendni*.

On s'attendait k Craeovie (|ue V. M. eon » au nouveI arini*

sUco quo los Autrichiens Lui ont proposi^ > ..i.l. li»s Polonais iiup-

plient V. M. I. dengager lo gónóral Trimont k so relirer en Oali.-lo

et k laisser le corps du Prince Poniatowski dans sa position sur la

rivo gauihe da la Yislule. ('omm«' les ayant-po^Jlos russes et

nals se tourheroMt alors et i\\\'\\ n'y aura plus d Autrichiens qu. i.-

liparont, les Communications seront facilos et rarmittioc sera conclu
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a Tinstant. Les conditions qu'on me charge de proposer et que V. M.

peut immódiatement prescrire sont: I-o Qae le gouYernemeot du
Duche, les ministres, le Conseil de la Confódóration demeurent tran-

uilles et en surete a Cracovie, tant que durera Tarmistice. 2-o Que
le Prince Poniatowski avec son corps se tiendra dans le pays qui

n'est pas encore ocoupe par les troupes russes. 3-o On s'abstiendra

de toute hostilite de part et d'autre pendant le temps qu'il plaira

a V. M. de fixer. 4-0 La proposition de cet armistice pourrait ótre

accompagnee d'une menace que s'il n'est pas acceptó au bout de

48 heures, Parme russe et prussienne marchera sur Cracovie et y
forcera le corps polonais; cette menace sera peut-ótre nócessaire

pour mettre le gouvernement et Farmóe a Fabri de toute responsa-

bilitó. — Au commencement on ne ferait aucune raention de Bignon

et de sa legation, mais Parmistice une fois conclu, V. .M. exigerait

qu'il s'eloigna,t de Cracovie. La seule difficulte a prósent, c'est de

faire en sorte que les Autrichiens s'en aillent et que les Polonais

soient dans le cas de traiter et de conclure Parmistice. II ne dópend

que de Votre volonte de lever cette difficultó; si Parrangement ne se

conclue pas, ce ne sera pas du a la faute de malheureux Polonais.

Je ne comprends pas pourquoi, avant de dónoncer Parmistice au

G-1 Frimont, on n'a pas cherche de s'entendre avec ceux de Cra-

covie et a corabiner le tout avec eux, et pourquoi V. M. L semble

dans cette occasion vouloir opprimer et perdre les Polonais qui ne

souhaitent que de se donner a Elle, et qa'Elle tómoigne de la con-

fiance et de la prefórence aux Autrichiens qui jouent au plus fm
et n'ont aucune bonne foi, Leur conduite parait jusqu'a present fort

louche, le moment de se declarer est venu. Pourquoi tergiversent

ils encore? Les lettres que j'ai recues, sont constamment dans le

meilleur esprit possible. On demande, on dósire que V. M. se pro-

nonce; d'apre3 ma conyiction bien róflóchie, c'est Pinstant qu'il ne
faut pas laisser passer avant que Napoleon ait du succes... Cest
dommage que le Prince Radziwi, dans sa course a Cracovie, n'ait

pas evite de faire une esclandre et de donner dans la police de Bi-

gnon. J'espere que cela ne Paura pas empche de depeindre a V. M.

les choses comme elles sont, et qu'il aura pu du moins aider a com-
biner Parmistice et le mod d\y parvenir. II s'agit simplement de se

dófaire des Autrichiens. Jusqu'a present les Polonais ont ete dans
leur tutelle, ils avaient les mains lis; puisse cette lettre parvenir

a temps pour engager V. M., s'il est possible, a prendre les moyens
simples et faciles qui Lui sont proposós de conserver Parmóe polo-

naise. Vous sembliez, Sire, gouter cette idóe et tre convaincu qu'il

ne faut pas livrer a Napolon ce noyau de la force et de la repró-

sentation nationale. En effet, si on le laisse óchapper, toute opra-
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tion Oli run.inlinil" norait lobj^t prinripal. doyiendra beaucoup plus

(lifticilo. Jai grand espoir (jiio mnl^P' laYi-ulun* <l"*agriabU' du Princo

KadziwiN, non rotoiir au (juartior gónóral nera utilc k la cauRC de

la I*ologno ot fora róussir du inoins lafTairo dc larmistico. Ola ne

pout inantpior dos (|u'il aura rondu un coinplo oxact do co qu'il a

vu ou <Io cc qu'on lul a di ii ('racovio. Los lottros quo jai rocuon,

mo prouYont quo V. M. I. aurait ód mo gardor aupr«>s dEIIo cl que

Jaurain pu lui dtro utilo aiimi qu'& la cauno do mon pays, c'cAt un

rogrot do plus (|uo j'aurai. — 11 sorait trós k propos qu'a la pre-

mióro occasion V. M. assuro dirortomont lo I*-co Toniatowski de Sa
bicnycillanco et do 8on estime ot de Son intontion dc lui conserver

sos placos, do Tarancor nii^me, on un mot quiil reco:ve dc la part

de V. M. un mossago llattour ot oncouragoant... Jo no puis voir

sans un vóritabh» tourinont los chosos 8'arrangor si lontomont, tandin

quo tant do niotifs dovraient los avoir coinbin«Vs. Failos soulomont

quo Icfl avant-postos russo.s ot polonais puissont so parler ot Tarmi-

stico ost ronclu ^i Tinstanl. 8i co promior pas qui doit próparor des

n^sultats plus iniportants mkukiuo, V. M. no pourra s*on prondre \i'k

EUe-mómc. Car je protoste quo los Polonais sont prts a tout ot

qu'on no sauralt rion lour roprorhor dans cetle occasion. lis sont

pr^ts k so róunir, si on lour rond lour palrio, ils doniandont on at-

tondant k rostor ot k coiidun* un annistico. Quo pouvont-ils fairo do

plus? lis ont óti^ jusqu'& pn^sont privj^s des nouvellos. los Autri-

chions n'on laissaiont passor aucune, ou ne saurait jouer un rolo

plus porfido. Ils ont ontro autres informó Napol''on do Tayenturo do

KluczowsUi ot du conlonu do^ lottros (piil porlait, lU nonl tii quo

les signaluros. Napol(k)n Ta contó tout au long au Minislre des Finan-

ces du iJucht^ qui so trouvo k Pari«. — P. 8. Je crains hien. Sire, quo

do in^ino cpio los Autriciions ontouront los Polonais ot chorchent k

los tronipor, on onip«Vh:int touto conibinaison avoo la Hussio, do

indmo votre Quartior gi^nt^ral ne s'efrorce k empóchor tout rappro-

chomont et tout arrangoniont avoo lo corps du P-co Poniatowski.

Sans lo savoir pout-dtro, \U «*ontond»nl ontr'oux pour vict: *

n)alh(*urou\ Polonais. On no saurait o.xpliquor autroniont la : •

extraordinairc dont cotte alTaire a óU^ menÓ4> par le Quartior gt^nt^ral

runne, oommo si on voudrait oxpri>8 la fairo niantpior; oe aemit une
prouvo d'uno bon tnanyaiso logicpio. — Jai oublu^ dinformer V. M. I.

quo, forcó par los Aulriohion;), lo corps polonais sora obligt^ de paa-

ier la Yistulo et narratora k Podgórze vifi-i-viii ('raoovie, tandin

quo M. Fritnont oocupern cotlo villo. Len Polonais attendront 14

d'al)()rd la ri^soltition d«« W M. 1. sur rarndslico avi»o Iom Aut^

ot puis Cl) qu'il vous plaira do dócidor to lour sort. ot • ila ..

oontinuer leur rolraito ou bion retournor k lour ancienne placo«. —
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Wany ten list odzwierciedla stan rzeczy w Krakowie przed przy-

blieniem si korpusu Sackena, w drugiej polowie kwietnia. Opiera

si w samym pocztku na wczeniejszych listach z Krakowa, które

Czartoryskiego doszy póno, poniewa go szukay w Kaliszu i stam-

td dopiero przywieziono mu je do Warszawy, w dalszym za cigu

na najwieszych wiadomociach z 23 kwietnia. Wszystkie wiadcz,
e ks. Józef i wadze polskie (tj. rzd Ksistwa i Rada Konfederacyi)

oczekiway cierpliwie spenienia przyrzecze Aleksandra, które im

zakomunikowa Czartoryski a wieo (20 kwietnia) ustnie potwier-

dzi ks. Antoni Radziwi. Nie udao nam si w arch. Czart, odszu-

ka tych krakowskich listów, jak i póniejszych (z 27, 29 kwietnia

i nast.), na których opieraj si listy Czartoryskiego do Cesarza z po-

cztku maja, przytoczone w przyp. 228. Moe ks. Adam zniszczy

te listy. Ustaj te w tym czasie listy Kropiskiego z Krakowa (ob.

wyej str. 533, 537, 542), pisane umówionym jzykiem; Kropiski

bowiem wyjecha z pocztkiem kwietnia na Woy i stamtd ju
w tym czasie pisywa do ks. Adama (Arch. Cz. Nr. 5476).

227) Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 318 (o Radzie Mini-

strów 29 kwietnia). Por. przyp. 228 (Czart, do Aleksandra 5 maja

1813, 1. r. a M. de Pdhlen) oraz Komian: Pamitniki II. 392 nn.;

K. Komian podaje tam niektóre szczegóy z kwietnia 1813, cho
nie zdawa sobie zgoa sprawy z sytuacyi, poniewa jej arkana ta-

jono przed Jen. Sekretarzem Rady Konfederacyi.

228) Wszystko zaczerpnite z trzech niemal wspóczesnych listów

Czartoryskiego, opartych na informacyach z Krakowa dd. 27, 29

kwietnia i jednym jeszcze póniejszym, prawdopodobnie z 30-go.

Wszystkie naturalnie pominite w publ. Mazade'a; bruliony lub ko-

pie z brulionów w arch. Cz. w wolum. p. n. »Correspondance avec

Alexandre — Originaux I.« Na wszystkich s daty obu stylów, nie-

zgodne jednak; daty n. st. s niezawodnie cise, daty st. st. zmylone

tj. mylnie obliczone. Rzecz obojtna, poniewa dwa hsty s z tego

samego dnia (5 maja), jeden pisany nazajutrz (6 maja), w miar jak

nadchodziy coraz nowe wiadomoci z Krakowa, wysyane stamtd
raz po raz — za kadym razem przez innego posaca — w osta-

tnich dniach kwietnia. Pierwszy list z dat >24 avril — 5 mai —
rendue a M. de Pahlena zachowany w kopii; widocznie Cz. pisa

w popiechu bez brulionu, kopi za kaza na prdce sporzdzi
z wasnorcznego oryginau, aby j w aktach zachowa. Oto jego

osnowa: »Je me fais un devoir d'envoyer ci-joint a V. M. I. la tra-

duction de la dernióre lettre du 22 avril que j'ai recue de Cracovie

pour servir de supplóment a ceile que je lui ai adresse en dat
du 29 avril. J'ajoute aussi la traduction d'une autre lettre crite de

Lithuanie.—Au moment ou j'allais me mettre a orire, je recois une nou-
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vello lettre dc Cracovic du 30 avril |)<>r laqucUe j'apprend8 que le

móme jour, grAce au rnachiaYóIisme dus Autrichiea^ ot k TiDAlance

croiHsante de M. do Sackon qui parait agir de codotI aveo eux, Ic

corps polonais a traverH«; la Yistulo. ('o g^n'?ral a du mmc d^larer

qu*il attaquerait les Polonais inme de lautrc cól<^ de la rivi^re,

8*118 ne conlinuaicn lour roraite. Cette oonduite scmblo entiórmcnt

opposóe aux idócs quo V. M. avait manifcMtóes. On me dit ccpendant

qu'auMsitt (pH' Ton pourra se librrer di'« Uth (o'- ' '
; . des

AutrichiiMis qui cement les Polonais avec toutea h ,
. .^:.jn« et

Tapparat guerricr dont on uso contro des ennemis, lo Prince Ponia-

towski 8'adre.sscra au gónral Hackcn pour lui demandor une sus-

pension d'arnn's. Jai assure \k bas ((uo le ifi'n»'Tal Sacken avait

rordro (lacc^-ptcr une pareillc proposition. Mais jiivoue que je crains

beaucoup ({uo la n^ponsc et la manióre dont ii traitera le parleinen-

tairo polonais, nc donn lo dóinenti k toutcs mes bellcs promesses

qui copendant n'etaient {|ue la rep«''tition de ce (|ue V'. M. 1. avail

daignc^ mc dire. Quoiqu'il en soit, Vous aurcz, Sire. k Iheure qu'il

08t, dócidi^ du sort do troupes polunaiscs; 8*il en est tenips encoro,

Yeuillez prcndre des mesures ({ui peuvont sauvor ce noyau des forces

et do a representalion n.ilionale. Daignez, Sire, dire directeinent

au Prince Poniatowski un mol llatteur, obligeant, rassurant sur son

avenir. Ds qu'il est dósirablc ot avantageux do nc pas laisser óchap-

por les cadres d'armóe et le contro du gouverncment < t de la Yolontt^

g»''n<^rale (sic), des quo ce resultat pout s*obtenir par un armi.stice,

p<>urquoi ne pas le dicter aux {'olonais'^ . . . 11 faut ajouter que M.

liignon, uvant quo les I^olonais neussent passo la Yntulo. a voulu

les forcer k prendre rofTensiye contr lo corps do Sacken, k quoi

ils n'ont pas voulu so pn^ter dans la crainle tlirriter V. M. I. et

pour Lui prouver qu'on so confu' aux int^uitions bienveillantes qu'Clle

lour avait timoigniW\s. — Je pn^sume que lo Gt^ni^ral Sacken doit avoir

des instructions próoises pour le cas oii on lui proposcrait uno suh-

pension irarmes, (|u"il n'imp()sera rien de di^honorant ot qu*il con-

sentira a assigner au corpH polonais un circuit. oii ii puisse se can*

tonner ot subsister. S'il n'a pas d'inAtructions pnHMsos. il est instant

do lui en donner. II est instant, jo lo r^pi^to quo do le part de V.

M. I. ii soit fait quel(juo pns din»ct onvers lo Prince Pon \\,

qui lui montre Yos ilispositions personnelles pour lui; le pK;. uwin-

tageux, co ((ui d'un trait forait c(«Hsor uno quantit«''> de mau\ eto. eto.

sorait pour Yotre Majosti^ de di^laror la Pologno«. — Nast<;pujx|

utyskiwania na liczne nadu>.yeia wojsk rosyjskich, st 'i w Ksi^
stwie; Tanskoj me inoic im saj 'b' v wskutoW teg.> »i<|-.nion pu-

blique so refroidit ot tombe viin. .t... Si jappronds quo lo corps

polonais rovlont entln k OaooYie ot y roste. oe qui scrait le premier
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evónement heureux, je me propose de partir pour le Quartier gnral
de V. M. I. J'y prócderais alors la Dóputation qui doit tre envoyóe

d'ici pour Lui temoigner la reconnaissance et les voeux du pays.

On pourra alors regler ce qui doit etre fait« ... itd. — >V. M., pour ce

travail qui me parait d'une necóssite urgente, devrait retenir auprós

de soi M. de Novossiltzoff, aveo leuel nous Taurions bientót ter-

mine<. — Czartoryski dorczy ten list natychmiast po ukoczeniu

hr. Pahlenowi, jeneraowi dowodzcemu w Warszawie, dla prze-

sania do gównej kwaterJ^ W cigu dnia postanowi napisa drugi

list do Cesarza, aby mu zakomunikowa tre wczeniejszego cokol-

wiek ale wanego krakowskiego listu, który otrzyma 4 maja (?),

z dnia 27 kwietnia. Byy to ju wiadomoci o odpowiedzi jeneraa

Sackena. Zasiad wic znów do pisania, a Jarosaw Potocki podj
si przewiezienia drugiego listu z tego samego dnia do gównej kwa-

tery. Jarosaw Potocki, syn Szczsnego, oeniony z córk Seweryna

Rzewuskiego, póniej marszaek rosyjskiego dworu, mia wszelkie

widoki, e uda mu si bezzwocznie dotrze do Cesarza i zaopatrzy

list ks. Adama wasnym komentarzem, w tak wanej, brzemiennej

w nastpstwa chwili. Ks. Adam zacz drugi list z 5 maja w brulionie;

przerwa jednak brulion po napisaniu dwóch pierwszych ustpów,

przepisa te ustpy na czysto, zmieniajc gdzieniegdzie tekst brulionu

i dalej pisa ju bez brulionu; kaza jednak odpisa orygina a nawet

skolacyonowa wasnorczny pocztek brulionu z przepisanym ory-

ginaem i zaznaczy na brulionie wszystkie zmiany, jakie porobi przy

odpisywaniu. W ten sposób tekst arch. Cz. jest w czci brulionem

z poprawkami, które kolacyonujcy sekretarz na nim zaznaczy (u-

wydatniamy je kursyw), w czci za kopi rki tego samego se-

kretarza. W pierwszej czci hstu (z brulionu) uwydatniamy w [. ..]

nawiasach przekrelone wyrazy. Oto tekst tego listu: »25 avril — 6

mai — par laroslas Potocki — Des lettres de Cracovie du 27 avril

que je rCai recues que hier m'aprennent que le P-oe Poniatowski,

avant de ses mettre en marche pour la Bohem, a fait une demarche

vis-a-vis du Gónral Sacken en lui proposant d'occuper Cracovie et

de lui permettre de [rester] se tenir tranquille dans le rayon de Tau-

tre cóte de la riviere, afm qu'tant vis-a-vis Tun de Tautre, ils puis-

sent enfin communiquer ensemble et convenir ultrierement d'un

arrangement. Le Gnóral Sacken n'a point [agróe] acceptó cette propo-

sition [et] mais a envoy au Prince Poniatowski un officier de son

tat major. [Cet officier] Celui-ci ayant dclaró aux Autrichiens qu'il

portait la proposition aux Polonais de [pour les] remettre leurs ar-

mes et de se dbander, les Autr[chiens n'ont eu rien de plus pressó

que de rapporter cette dclaration au Prince Poniatowski, en ]'en-

venimant [encore davantage] de leur mieux. Etant les entremeteurs
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do CCS [renouYonomcnt de nógotialion] pourparlem, ils ont [tout mis

en oouvrn pour le] rusfli k la rompro. -— Je me trouvc coinpromis

(lans cotto affairo, (car aprósj on m'objcctcj qu'apr^ avoir assuró

t;int d« foJH (juo 1« Gón<^ral Siickcn avait lordn; do consontir k (un

arini.Htic<;J uno suiponsion d'armc's ot de ne rien proposor dc dóiha-

iorant, lo fait avait prouvó lo contrairc, puiRqu'iI avait rcfuK<i net la

sus[)on8ion d'arme.H [ot do no non proposor quo do honoroux, on

m'objocl<; quo lo (ión«^ral a rcfusó rarmisticc] et qu'il avail voulu quo

l'on motto bas los armos [a fini par mo diro quo) et qu'apparom-

rnont j'ai óió trompt^ par rafl.suranco quo Ton m'a donnóe k Kalins. —
En attondant, los Polonais, fodtful kopin\ ayant pordu To^poir d'Qb-

tt;nir un armistice honorablc do la part des troupo.s do V. M. I.,

«e 8ont dt^cidi^s ii la retraito, en verlu do la convonlion conduo cntre

rAutriche et lo I^oi do Saxe. Ils ont pris cette rósolution malgró les

ordros do Napoh^on, do restor et do prcndro roffonsiye, co qu'ils pou-

yairnt facilemont contro lo corps du gt^nóral Hackon ; ils ont v()'i!'i

vitor, autant (juil dpondait d*oux, de so trouvor dans la n«k:o-

d*agir encore contro los Husses; se rappolant quo V. M. avait o\ _'•

pour prix dc Tayonir heureux qu'Ello lour a promis, qu*ils concou-

russont k Ses succs, ils ont cherch^ k les ontravor lo moins quo

l)0ssible et k roinplir Votre volonló, autant qiio Thonneur le permot-

tait. Cette conduito me paralt ótro trós móritoire, surtout au mo-
nont, ou Napolóon, avcc des forces considi^rables, sost d»^cid«j k re-

[)rcjulre roffonsiye. L*absonco do tout plan, des ordros peu pn^cis

donnós au gónt^ral Sacken, ou bien lo pou d'onvio qu'il a ou k Ica

«>xt'c'uter exacement, Tastuce ot la mauvaise fol k doublo tranchani

(Irs Autrichions, sont la cause quo les chosos n'ont pas pris compk^
Iiiicnt la tournuro quo V. M., si jo Tai bion coniprise, Youlait leur

(ionner. Los rolonais ont prouvt^ du moins leur desir do 8'y eon*

former et ont fait los dt^marehes qu'on lour avant demandóes. Ils

esprrenl (juo pendant les 6 somaines onviron quo durera leur mar-
che, les affain^s p()lili(juos s'«^cl:4irciront ot quo, cpiol que soit lour dt^

nououjent, V. M. I. no les oubliora pas. — Jo crois, en offet, ({u'avant

(JUO ee tomps sWoulo, la palx ou uno guorro longuo ot terrible so

rt^soudra ot que dans lun ou Tautro cas V. M. sera dans le cas de

pron«ir<* uno di^cision rolativoment k la Polo^no. Jusquo \k TAutricho

ot !i» Uoi do Saxo doivont no dt^-clartT et fairo cosser boaucoup d"in-

dtScisions. Lo Comit<S Central a ouvort sos Hi>ancos ot soccupo du

cholx dos porsonnos qui doivont ótro onvo}»Vs en di^putation k V. M. I.

et leur instruetion; lo Comiti) a voulu absolumont miMire pour celto

d^putiition, jt» hii ai represontti los raisons (pii no mo pormottaiont

pas d'accoptor, copondant il m'a ótiN impossible d'apaisor autremcnt

lours Instancos (iu'on lour promollant quo jo mo rendrais do mon
Smolka, t. II 86
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cót au Quartier genóral pour ra'y trouver lorsue la ddsputation

y paraitrait devant V. M. I. Cest de quoi je Lui rends compte et

j*imagine qu'Elle approuvera mon refus d'appartenir formellement

a la deputatioii et le parti que j'ai pris de lui servir d'introducteur

auprós de V. M., sur quoi Tayis de M. Nowossilzoff s'est trouve con-

forme au mie. En me refusant entierement de partir pour le Quar-

tier genera, c'eut etó marquer a mes compatriotes une insouciance

et une froideur qu'aucun motif ne justifierait. Les instructions, pieces

justificatiyes et autres objets qui doivent tre preparós pour la d-
putation, ne seront prets qu'a la fm de la semaine prochaine; c'est

donc aussi vers ce temps que je me mettrai en route pour la pró-

cder. Je ne repeterai pas ce que mes lettres precedentes contiennent

sur les affaires de la Pologne en genera, sur celles de la Lithuanie

en particulier, car j'en ai dit assez pour produire de Teffet, s'il peut

ótre obtenu. Ma derniere ótait par le Prince Antoine qui vous a porto,

Sire, une trac d'un plan a suivre sur la Pologne. Qu'un pian quel-

conque doit etre fixó, cela me parait indubitable, quel sera-t-il, c'est

k V. M. a le decider. Depuis que j'ai eu le bonheur de La voir, ii

s'est passe et se passera encore jusqu'a mon arrivee de si grands

evenements, que j'ai la plus grand impatience d'entendre de Sa

bouche quel est le sort qu'Elle espere procurer a TEurope et quel

celui qu'Elle dósigne a ma patrie. Je crois que M. de Nowossilzoff

vous ecrit, Sire; ii rendra temoignage a V. M. du fond de Tesprit

public ici, et de la disposition genórale qui. ..« itd. » Cest une bonne

nation dont on pourrait tout faire et qui au bout de quelque temps

d'une administration rellement nationale et stable acquerrait de nou-

yelles qualits et se corrigerait de quelques defauts qu'on lui repro-

chea. Nim Jarosaw Potocki wyjecha z tem pismem do gównej

kwatery, nadeszy znów listy z Krakowa. Zdaje si, e w nich nie

byo nic nowego, oprócz stwierdzenia faktu, który znany by z osta-

tniego listu (30 kwietnia). Tam doniesiono ju o wyruszeniu ks. Jó-

zefa z Krakowa a raczej o ostatecznej w tym wzgldzie decyzyi,

sam fakt bowiem nastpi dopiero 3 maja (Askenazy: Ks. Józef

Poniatowski str. 320). Te wiee listy — des lettres tres fraiches —
przepenione byy gorzkimi wyrzutami pod adresem ks. Adama.

Opady mu rce. List z 5 maja, przygotowany dla J. Potockiego, by
jeszcze wyrazem nadziei, e nieunikniony pochód ks. Józefa do Sa-

ksonii nie sprowadzi ostatecznej ruiny programu z 21 listopada 1812

(str. 205j, e w cigu 6 tygodni, które na ten pochód trzeba odliczy,

sytuacya wyjani si ostatecznie, et que quel que soit le denouement

des affaires politiues, S. M. L fCoubliera pas les Polonais. Pod

wpywem wyrzutów, które nadeszy z Krakowa, ks. Adam wyla
nagromadzon ó w licie z 6 kwietnia, krótkim a penym góry-
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czy; Jaroniaw Potocki powióz do jclf>unc»j kwaU-ry oba IiHly, liry-

czny, o pasl«'Iowyin kolorycie, z 5-jco, i gorzki, dcsporacki z <^go

Zainioszczainy jco tu w polnej odnowie, i wa.snorc;cziK'fCo brulionu,

z takicin Hainem uwydatnioniein krele (nawias klamrowy) i popra-

wek (kursywa), jak to zaztiaczylii^in) powy>.ej str. 560. »I>? 6 mai—
par laroHJa.s Tolocki — Je vions de recevoir des lettroji de Cracome
trós fraiches dont la lecure m'a 414 infiniment pt^nihle. II y cst dii

quo le f^óneral Sacken pendant leH [doux] troiH jours qu'il y a paaró

[a (lit ój no so.st pas cachó de n-prter qu'il n'aurait pu du toni trai-

ter avec los Polonais {|u'apres (|u'il.s auraient mis ba.«« les armes, et

que scs instructionfl ótaient positivcs k cet ógard. Ces dt^tads mont
causó lo plus profoiid chagrin [Jo demande 4 V. M. I. qui). Kn c^
rit4 les malheureiu: PolonatH ne le mrritnient pns. Qui * -^

Ton trompe dans toiit c«*la'/ II faut supposrr (jue M. S.i l

eu des instructions du feu Prince KoiitousolT (f 28 kwietnia) ton*

autres do celles que V. M. I. avait dit et avait cru qu*il recevait.

(.'os instructions apparemment [n'ont pas t't changóes ni redressóes

depuisj malgro nos pricres tant de fois ritóróes, n'ont l ni chan-

g«^c8 ni redrcssóes. II me somble d'apri\s cela qu'on ne pcul plus rien

rej)rochor au corps polonais de Cracovie; de mon cót, je crois avoir

tout amon au point (conlribuó h amoner los choses au point qui

a cet ógar«l pourrait donnor los rt^sultats desires] ou olles pouvaient

encore \k bas donnor les rósultats dósirós. Le roste, V. M. I. ne Pa
pas Youlu ou no Ta pas ordonnt^ 8i jamais V. M. I. veut bien me
r<^poii(lre (sur cet articlo] qu'Klle daigne m*oxpliquor cetle «''nigme.

alin quo je puisse [me laver aux }oux do mes compatriotes de les

avoir assunS si positivement] Mre jwttifi4 d'avoir donn4 ó mes com-

patriotes des assurafices anssi itoHUives, en contradiction de tout oe

<|ui ost arrivó. Comme \\ y a dos m»'mbres du Conseil do la (^onft^

diratioii, (|ui sont disposós et que nous Youlons engager k rentror,

jo mo suia avancó k lour promettre quo lours porsonno sera libro

(nie) dans tous los cas. Jo supplio V. M. I. do iu'envoyor la contir-

malion do cetto promesso ou bion eh' m'ordonner do la retirer avant
\ir o. MIX qui 8'y lioront auraiont eu liou do sen repontir*.

JJ\^' Askenaiy: Ks. Jóaof Poniatowski ntr 2BI, 820

230) Tumo str. 228.

231) Czartoryski do Aloksandrn 4 maja 1813. Mazdo 1 o. II.

809. O wiole drastyczniej rzocz przedstawia si w IlAoio Wiliona do

ks. Gloucester dd. liautzen 10 maja 1813 (Privato Diary 1.862): »Wc
wero asMurod (hat Poniatowski had ngroed to Hle through Itoheniia.

Ii now app(«ars that this arrang«Mn(MU was not completod. In thi^

prosont silualion of th«' ttllu»s I look wilh terror to ihe ronoyation

of tho Polish insurrooliun. UuMsia would bo ablo to srnd no succour

36»
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except under the escort of armies which she has not, and the pro-

vinces of Podolia and Wolhynia would afford reserves in men and

horses and supplied of all kinds, that would give to the insurrection

a mor formidable character, than it has yet assumed« ... Mona bez

wahania uwaa ten ustp za wierne odzwierciedlenie paniki na
wie o gotujcem si we wszystkich ziemiach polskich powstaniu,

paniki, której wiadkiem by Wilson w gównej kwaterze, a która

w ówczesnych okolicznociach (por. przyp. 282) bya najzupeniej

uzasadniona.

232) uck w a Id t: Oesterreich und die Anfange der Befreiungs-

kriege str. 190, 207 n., 222 nn., 228 n., 235 nn.; Oncken: Oesterreich

und Preussen im Befreiungskriege II. 307—330, 630—648; Klippel:

Das Leben Scharnhorsts III. 730 n.; Droysen: Das Leben des Feldm.

Gr. York II. 253; Pertz: Das Leben des Feldm. Gr. v. Geisenau II.

648. Por. Metternich: Mómoires I. 136—160, 11.461 n.; Miiffling:

Aus meinem Leben str. 51 n.; Wilson: Private Diary I. 444 nn.

Warto zaznaczy, e Sacken zaywa wyjtkowego pomidzy rosyj-

skimi jeneraami powaania u Aleksandra, a liczc na to, jak i na

szczególne zaufanie, jakiem go Cesarz stale zaszczyca, pozwala so-

bie wobec niego wicej, ni ktokolwiek. Raz u stou cesarskiego,

cigle sprzeciwia si Aleksandrowi, w cigu jednego obiadu co naj-

mniej dziesi razy powtórzy: »Non, non, Sire«; por. Michajlow-
ski-Danilewski: Wspomnienia, PyccKaa cTapana, 1897; III. 83.

Z tem wszystkiem, zdaje si, e Aleksander nie móg co do caego

epizodu z Sackenem uspokoi czem innem najprostszych wymaga
osobistego honoru, jak swoj dewiz: »0n ne peut taxer les Souve-

rains d'apr6s Tóchelle des particuliers; la politiue leur dicte des de-

voirs que leur coeur reprouve«; por. I. 254.

233) Czartoryski do Aleksandra 28 wrzenia 1813; brulion w arch.

Czart. Por. I. 52 nn.

234) Czartoryski do Aleksandra 20 maja, 13 sierpnia, 28 wrze-

nia 1813, bruliony w arch. Czart. O rozpaczliwem pooeniu Uni-

wersytetu wileskiego w tym czasie i o grocem mu niebezpie-

czestwie zwinicia, ciekawe szczegóy w pamitnikach prof. Franka,

(rkop. wileskiego Towarzystwa Lekarskiego). Frank powracaw sier-

pniu 1813 do Wilna z Wiednia, dokd wyjecha w przeszym roku

po wybuchu wojny. Pomidzy wspomnieniami o pobycie w Warsza-

wie zapisuje: »Le P-ce Lubecki, dont j'avais trait la soeur, M-rae

Scipion (son vritable conseiller intime), me mit au fait de la posi-

tion singuli^re oii se trouvait rUniyersit de Vilna. Le Ministre de

rinstruction Publiue, me dit-il, ne veut plus entendre parler de cet

tablissement. 11 est en guerre avec le Curateur et furieux contr le

Recteur. Les professeurs Lobenwein et Bojanus, qu'il continua a re-
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tcnir ii Prtcrsbourg, loiiiM dc fiolliciUr l'oubli du pas«4^ pour leur

chof, soulTlcnt au contrairn lo fcu. II no 8'agit dn ricn moins que de

tran8f('Ter TLJniYcrsitó dans Ic CoUrgn dcti Jt^^uites a Polock ou de

n« laissj-T 4 Vilnii (juo \n facull d« in«Ml<'cine ot de conYorlir le ro-

flto en unc ócole luililairc. Tous ces projcU n'auront point de suit,

car le P-ce Czartoryski, sc trouvant au Quarlit»r g^nóral, pr^« do

lEmperour, saura piaidcr sann douto los intóróta de son L'oiver-

8it('!«.., W ogóle lato i jesie 1813 — to bfz w.^tpienia jrdna e pi-

kniejszych kart w yciu ks. Adama. Nie zraony kl<;Ak nwojej »ideii

w kwielniti i w maju, odtrcony przez Aleksandra, nie przestaje

pracowa z najwikszym wysikiem i z zaparciem siebie nad rato-

waniem wszystkiego, co byo do uratowania. Mimo wyrzutów, któ-

rych mu nie szczdzono, nie schodzi z pola, jak niedawno (1811) czy-

ni; ma Awiadomo, e dziaa nietylko w dobrej wierze, ale w ci-

em porozumieniu z legiiln reprezentat^y narodu, jako wykonawca
jej woli. To go podtrzymuje; lo te byo znamiennym rysem j'^:;'»

charakteru, tu klucz do zrozumienia niejednej zagadki psychologi-

cznej w yciu ks. Adama. W tym wanie czasie \p. d. 15 sierpnia

1HI.'{) skreli Wilson sprawiedliw charakterystyk przyjaciela

w swoim dzienniku (Private Diary II. 81 : Characler of Czartoryskie

Co do trudnoci finansowych, które moe w r. 1811 krpoway ks.

Adama w jego <iziaalno.ci politycznej, mimo olbrzymiej fortuny

Czartoryskich, warto zaznaczy, e sprawa ta (str. 124 przyp.) bya
ju ostatecznie a pomy.lnie zaatwiona od marca 1813, zupenie pra-

widowo, cho nie bez yczliwej interwencyi Cesarzowej l*awo\V''i

Wicrzytelno.r banki<*ra Ualla zostaa spacona przez zacigiU'^ k*

poyczki w moskiewskiej kasie jednej s instytuoyi dobroczynnych,

pozostajcych pod protektoratem Cesarzowej wdowy. wiadcz o tem

listy: C<?s. Maryi Kiodorowny do Czartoryskiego dd. 31 sierpnia 1811

(Arch. C'zart Nr. 647G, kop), Stroganowa do Czartoryskiego dd. 19

maja 1812 (o podróy Wickiego do Moskwy, tame Np. 6449), Czar-

toryskiego do Koczubeja dd. 8 lutego 1818 i Koczubt^ja do Ctarto-

ryskiego dd. 27 marca 1813 o ostulecznem uregulowaniu etrnty

Kalla, tame Nr. &458).

230) liUbecki do Czartoryskiego 6 i 8 sierpnia, 7 wrzenia, 28

I 25 pa^.dziernika 1813; por. wyiej str. 293.

236) (iazeta kor. warsa. i lagran. 1813. Nr. 98 Dod
237) Arch. szczucz A/44.

238) Smolka: W drodic do Petersburga, Prsogld historycsny

mM\, I. 384.
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Nowosilcow przed r. 1820, str. 239—328.

1) Ob. artyku o Nowosilcowie w wielkiej encyklopedyi rosyj-

skiej (9Hii,nKJione;i,HHecKiH CaoBapt) Brockhausa i Efrona, tom XLI, str.

295, skd zaczerpnite s take dalej niektóre szczegóy (o ile oso-

bnych róde nie przytoczono). Gzem by ojciec NowosiJcowa, nie

moglimy stwierdzi. Skoro baronówna Marya Stroganowna ya
w dzikiem maestwie z tem nieznanem indywiduum, musiaa z nim
widocznie zaawanturowa sie, jak to podówczas w towarzystwie pe-

tersburskiem nie byo rzecz rzadk, a nie moga wyj za niego

prawdopodobnie za m, poniewa to by czowiek onaty. W dzien-

niku Bajkowa (rps. bibl. ord. hr. Krasiskich) wspominany jest nie-

raz »brat Senatora«, Iwan Mikoajewicz Nowosilcow (1826). W kore-

spondencyi ks. Adama Czartoryskiego (Arch. Czart. Nr.. 5462) znaj-

duj si dwa ciekawe listy Wasila Nowosilcowa {Basile de Novos-

silzoff), wiadczce, e syn baronówny Stroganowny nie wypiera
si rodziny ojca. Jeden list koczy si: »... Tassurance des sentiments

de reconnaissance et d'attachement que vous avez inspire a notre

familie et avec lesuels je ne cesserai jamais d'etre« itd. Za porednic-

twem tego Bazylego Nowosilcowa przesya Czartoryskiemu syn ks.

Ypsilantego, który suy w wojsku rosyjskiem, tajne komunikacye

od ojca (1807). Jaki synowiec Senatora, Sergiusz Nowosilcow, bawi
raz 14- miesicy w Warszawie, zapewne jako oficer ros3-jskiego gar-

nizonu lub te w przechodzi wojsk 1813—1815. Na wyjezdnem na-

pisa do Lubeckiego bagalny list z prob o poyczk 500 dukatów,

dla zapacenia nadwyki dugów, której »nie wyznaa stryjowi przy

ich regulowaniu. List zaczyna si: »Les relations intimes avec mon
oncle et Testime particuliere que tout le monde vous porte, ont seu-

les pu me donner le courage de vous entretenir, mon Prince, sur un
sujet pour moi bien dlicat, et la bonte de votre coeur me porte a

croire que...« itp.; na kocu proba o sekret przed stryjem, przynaj-

mniej a do wyjazdu proszcego. Daty niema; w kadym razie

musi pochodzi z czasów przed r. 1822. (Arch. szczucz. A/45).

2) Ob. list Nowosilcowa do Pawa Stroganowa z 1 grudnia 1811,

w przytoczonej powyej publikacyi W. Ks. Mikoaja Michaowicza
(III. 115), któr cytujemy: WXMM. 1. c. II. 115 itp. (por. wyej str.

467). Z tej cennej publikacyi czerpiemy róne szczegóy o domu Stro-

ganowych, a mianowicie o hr. Aleksandrze Sergiejewiczu.

3) Wychowawc modego Stroganowa by Gilbert Romme, Fran-

cuz, który te obowizki obj w r. 1779 i sprawowa je bez przerwy

przez 11 lat. W r. 1790, gdy Romme od kilku lat bawi z elewem
za granic, Cesarzowa rozkazaa staremu Stroganowowi sprowadzi
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Byiiu hczzwloc/iiie do HoHyi, a to \v<«kut<'k donifsio rosyjskiej am-
basady w Pary/u, wirdlug których miody Htroganow wras eo swym
mistrzem brali gorcy udzia w dziaaniach rewolucyjnych klubów.

8tary Stroganow wysa NowoHilcowa po Hyna. Zawiadamiajc o tem

mentora, pisa: »On no vou8 connai point assez, ch<T Uomme, on

ne rond point justiec k la purct«^ d(> vos intcntion«.. on a dit que

vous óticz inscrits touH les dt'ux dans le club des Jacobins... Je me
trouve oblig'5 dc rappeler non fila, de le priver diin gouverneur re-

spectabit! .. J'envoie pour cet effot mon neveu M. do Novo.Hflilzow,

qui, (iuoique jeuno encore, a donno do preuves de 8a sagesso et de

sa prudenco; recevez Tassuranco do mes regrets, dc ma plus vive re-

connaissanco ot do mon tondro attachomontt. Wida std, ie misya

Nowosilcowa bya istotnie (hdikatna; staremu Stroganowowi chodzio

o to, eby nio dotkn mentora Jakobina, wzgli^dmi którego poczu-

wa 8\ do obowizków wdzicznoci za wychowanie jedynaka.

W postscriptum do togo listu dodano: »M. de NoYosilzow ost fourni

de tout i'argont n«'<M»s«4airc pour lo retour de mon fils. Je ne sais

pas oombion vous avez dj4 touch sur la dorniore lettre de crdit.

que je vous ai fait passor, je vous supplie dc garder le reste en at-

tendant quo je vouh fasso passcr une plus forto marquo de ma re-

connaissanco*. W odpowiodzi Homme zda rachunek z kwot, wzi-
tych na poczet owego kredytowego listu, dodajc: »M. NoYOsiltzof

craignant dc ne pouYoir faire faco k toutes Ics dponses dont ii ótait

charg', JO lui ai donn«', sur la mdmo lottre do credit, la somme de

2.(KX) (lucatH dont il ma donn un recu. Ainsi jo vous ronvoio, M. le

Comt<\ c<*tto lottre do cródil, chargt» de 10.0(X) ducatsc. . Lalwo po-

j, e samowolne uszczuplenie pozostajcej do wzicia kwoty o

2.0(K) dukatów, któro wzi Nowosilcow. byo szczególnie ambarasu-

jcom <lla starego Stroganowa. Nastpnie pokazao si, jaki by mo-

tyw odesania listu kredytowego. Stary Stroganow posa francu-

zowi 10.000 liwTów, których on równie nie przyj; tlopiero nast^

pnu pos}tka, w potrójnej wysokoici 30.<)(;0 liwrow, rozbroia Jako-

bina ; t kwot przyj. Ob. \VXMM 1. c. I. VJ, 167, 17G.

4) Schoeler do Hernstorffa t> lipca \S'<ii (A. li '. ob. tom I, str.

526, prsyp. 41.

6) W XMM. I. c. I. 72.

6) Tain>.o II. 258: Czartor\sKi du i' A >trog.uu>\va tfA-gO maju

1807 r.

7) (todzi si tu w kadym raxi<* prsytocsy odosobniono zupe-

nie H ze wnsystkiomi innomi pod tym wzgldem Awiadeciwami

iprzecim* twierdzenie historyka rsdów Aleksandra I, Uogd a no-

wi cia : (HcTiipia llMiti:paTt>p» A.toKc«iiAi«A 1.. tom I. sir. 77 nn., ob.

IlunnH'^: (HSiccTseniioo Asomeals a^ Pocoin npa A.ioKcaujipk I, B wyd.
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str. 78) : HoBOcn^tnoBt HasfecTHuli cbohmh CB-fe^^-feHiaMH h pBenieMt kt.

oóineiay ó^ary, Bt tom'b cnic^'fe, bte» KaKOMi. caMt noHHMajii ero, nojitao-

Ba^CH yBaacenieM-B h conyBCTBieMt b'b nyóJinKi... Uderzajcy ten ustp
znajduje si w charakterystyce czterech przyjació i wspópracowni-
ków Aleksandra I, w pierwszych latach jego panowania, pomidzy
którymi Nowosilcow zjedna sobie najwicej sympatyi oficyalnego

historyografa
;
jedno mu waciwie ma do zarzucenia: Poccia óti^a

CMy HensB^CTHa, T'feM'B 6ojii,e, hto b'b mojio;];octh oh-b ne ynpaB^HJi'B

HHKaKOK) HacTBK) — a wlc jedynie »niedowiadczeni« byo wedug Bo-

gdanowicza ródem liberalnych »zboczec< Nowosilcowa, za co go
te tak pobaliwie rozgrzesza. Dla nas jedno tylko jest rzecz in-

teresujc: czy Bogdanowicz wysnu ow uderzajc wzmiank o

•powaaniu i sympatyi, jakiej Nowosilcow zaywa u publicznoci*,

ze swojej osobistej sympatyi ku »Senatorowi« póniejszych lat, czy

te zaczerpn to twierdzenie z jakiegokolwiek poz3'tywnego róda,
choby z tradycyi o pierwszych latach Aleksandra, do których od-

nosi si to odosobnione twierdzenie. Prawdopodobnie jest to najdo-

wolniejszy wymys. Jeliby jednak wzmianka ta opieraa si rzeczy-

wicie na jakiejkolwiek pozytywnej podstawie, rzecz stawaaby w in-

teresujcem wietle. Jeli bowiem Nowosilcow zaywa istotnie »po-

waania i sympatyi« przy pojawieniu si swojem na petersburskiej

widowni, z pocztku nowych rzdów, a nastpnie nad jego smoral-

noci* przechodzono do porzdku dziennego z tak znamienn wzgar-

d, rzecz zasugiwaaby na uwag. Byoby to wiadectwem, e za-

wzita nienawi, jak Nowosilcow w tych latach przeciw sobie o-

budzi wród petersburskiej oligarchii, wywloka na jaw ze szcze-

gólniejszem upodobaniem nie budujce istotnie strony jego prywa-

tnego ycia, i e w ten sposób ustalia si ta opinia o »niemoralno-

ci« Nowosilcowa, zasoona niezawodnie, lecz bd co bd dosy
oryginalna w tem rodowisku, w którem nie byo zwyczaju gorszy
si »niemoralnocia i na Katonów pozowa.

8) Zapiski P. A. Stroganowa o konferencyi z Cesarzem 23 kwie-

tnia i 9 maja 1801, WXMM. 1. c. II, 2, 12.

9) Tame I. 54.

10) Czynnoci » Tajnego Komitetue z pierwszych lat Aleksandra I,

osonione przez dugi czas tajemnic, byy do niedawna jeszcze

przedmiotem mniej lub wicej jaowych domysów, a zarazem i sym-

patyi albo te zgryliwego potpienia, wedug rozbienych kierun-

ków sdu o istocie zagadnie, któremi komitet ten si zajmowa.

Dzi historya sTajnego Komitetu* odsonia si od niedawna nieró-

wnie wicej od niejednego jawnego faktu pierwszych lat Aleksan-

dra, dziki zapiskom Pawa Stroganowa. Od samego bowiem pocz-
tku, Stroganow spisywa po kadej sesyi Komitetu, wyczerpujce
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flprawozflailia, w ro<lz.iju protokoów, zo Htrosz* : refrralow i

przcbicj^ii {Jyskusyi. (!«»nny trn inatcryal, znany i;. ...- .awna niwlo-

kladnio z« stroszczo i z \vyci.-|jc«'>\v, wydany [obecnie w autentycz-

nym tekcie przez W. Ks. Miko/aja Michaowicza 1. c. I. 1 — 147.

Wobec t<'<o pierwHzorzMlne^o róda nie tylko nic me tracki, lec«

raczej nabiiTaj wartojici paini«;tniki CzartoryHkiego (Mazade: MS-

moiren <Ih P-ce Adam Ceartoryski 1. 2<>(»—27H), jako uzupeniajcy
komentarz do Hurowego roateryau faktów, zawartego w protoko-

ach Stroganowa. Na tych dwóch ródach opiera si te>, .Szilder;

MMn. A.ioKcaiiAin. Ilcpauii, II. GO nn. i Pypin. który w niopospohlcm

dziele p. t. (>6ii^ccTuciiiior ab>»*«»i>^' bi> I*occiB iipn A.ieiccanApL I ifttr.

76 nn), pierwszy poda wane przyczynki do historyi »Tajnego Ko-
mitetu* z zapisek Stroganowa. Dziatahio Nowosilcowa w Tajnym
Komitecie daje sig odlworzyi' wcale wyranie z tych zapisek. Hyby
to przedmiot, godzien szczegóowego opracowania; charakterystyka,

któr powyej podajemy, opiera 8i<^> na faktach, zaczerpni<;tych z to-

go cennego materyau.

11) Por. charaktery.styk Koczubeja w pami«;tnikach Czartory-

skiego 1. c. 267-269, oraz wyej str. 128, 502, óll).

12^ Ob. korespondcncy Stroganowa z Aleksandrom z r. 1802

(b. d. d.) \VXMM. 1. o. II. 202. S. przeprasza Cesarza: »Je dois, Sire,

Vous fairo des excuses de la viva<itc^, avec laipielle je me suis cm-
portó hier dans la discussion qui nous occupaitc. itd.; Alek.Hander

odpowiada: »Mon cher ami, jo crois quo vou8 ótes devenu tout-4-

fait fou! Comment est-il possible do relevcr et do vous accuser d'uoe

choso qui est la m«'illeure preuve de votre inti^rót pour moi et de vo-

tre amour pour le bieii publio«...

18) Tam/o II. 42. 48, 49, &4. ó5, 67, 80, 85. 94. lló. 12H ilp. Nie-

raz, Aleksander, nic majo nio innego do powiedzenia, przysnaje.

o zosta »/.ask()czony«, e naduyto jego dobrej wiary; st;|(l ci<;ste

narady, jak Iimiui zapobiec, »qu"on ne puisse surpretidre i'Ki»*prrtHr*;

wyraenie to stajo si<j pewnego rodzaju terminem t4vhnicnym. co

jaskrawo ilustruj*' sytuacy

14) l»or. \VXMM. 1. c. II. 41, i4.47, lOl, 121. Nik h

eslonków komitrlu nie przeszkadzaa tak czt^sto ci :.o-

diió na posiedtonia.

16) Pomitlzy dygnitarzami s cziisów Katarzyny, najwi^oj xau-

fania u przyjació Aleksandra obudzal stary A. U Wor- v bral

ambasadora rosyjskiego w Anglii, caa czwórka fur; ^a go

usilnie (ii sorait ii di^sirer quo Ba Majestó lo vii plus souYent et U
consullAt ... ii i^tAit dangcroux do dt^couragrr un homme comm«
cola... qu()it|u'il fiU vieu\, ii ava»l drs Itlees jrunos ot ne tenail point

aux anciens pn^^jugi^s Aleksamler. mimo silnego n.uMsku »e mruny
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przyjació, nie chcia si przekona do starego Aleksandra Woron-
cowa; wreszcie jednak dokazali tego, e A. H. W. zosta w r. 1802

kanclerzem Cesarstwa. Warto tu równie zaznaczy, e Stroganow
chcia zrazu wzi za substrat zamierzonej reformy stary projekt

ks. Bezborodki, kanclerza Katarzyny, który wycignito z archiwal-

nego pyu. Por. WXMM. II. 2, 6, 38, 53, 54, 56, 88, 89. Próbowano
równie zbliy si do Zubowów, nawet na Dierawina, zdaje si,

liczono przez jaki czas. Najsuszniejsz niezawodnie myl byo
wcign do zamierzonej akcyi Mordwinowa, co jednak im tylko

zaszkodzio w koach petersburskiej oligarchii.

16) Ob. artyku o Nowosilcowie w Encyklopedyi rosyjskiej (Brock-

haus i Efron 1. c): IIo BCTynjienin CBoeMi, na npecTOJit, A.7ieKcaH;i;p'B I.

HeMe;i;.^eHHO Biasa^TB HoBOcnjiBii,OBa Bt CaHKT'B-IIeTep6ypr'B h npoH3Be^'B

BTb /^-feHCTBHTejiBHBie KaMeprepti, ct. noBeji-feHieMTb cocToaTt npn ero ocoó-fe

no oco6bim'b nopy^eniaM-B. Ha nero óbijio Boa^OHceno pascMOTp-fenie npo-

aKTOB-B no ^acTH 3eMjre/i,'fe.;iia, Topros^n, npoMBicjioB'B, peMec^^B, HCKyccTBTb,

H sy/^oHcecTB-B; nopyneHBi (1802) /i^-fe^a Cb. Cnno;i,a, peKeTMencTepcKaH nacT
H npo'i. Pamitniki Czartoryskiego, Mazade: 1. c. 271, 297, 230. Por.

zapiski Stroganowa 1. c. str. 40, 54, 59, 60, 71, 85, 90, 98, 113, 127

(misya ))wybadania« rozmaitych osób). Wkrótce po przybyciu No-
wosilcowa do Petersburga, Aleksander mia nawet zamiar utworzy
dla niego osobny Sekretaryat Stanu dla spraw owiaty i sztuk,

Secretaire d'Etat, ayant la charge cVexaminer tout ce qui pouvai
avoir rapport aux sciences^ aitx arts (Zap. Strog. 1. c. str. 39, 23

lipca 1801). Do tego nie przyszo, N. pozosta na stanowisku osobi-

stego sekretarza Monarchy, mieszka w rezydencyi cesarskiej i by
nieodstpnym jego towarzyszem. To dao mu te sposobno najle-

piej z caej czwórki pozna Aleksandra i odgadywa najlepiej jego

gusta. Ciekaw ilustracy takiego spotkania si idei Monarchy i se-

kretarza stanowi epizod na posiedzeniu Komitetu 23-go lipca 1801

(tame). Rozprawiano o kwestyi zabezpieczenia osobistej swobody
od samowoli wadzy {habeas corpus). Nowosilcow jeden nie waha
si ostrzega: »qu'avant d'adopter ces articles, ii fallait bien calcu-

ler, si on ne serait pas oblige quelquefois de s'en ecarter, qu'alors

ii yaudrait mieux ne pas les adopter; Sa Majeste dit que c'tait ju-

stement Tobseryation qu'il avait deja faite au C-te Worontsoff*. —
Charakterystyczna uwaga; por. wyej str. 21, 24.

17) Dyskusye Tajnego Komitetu o nowem urzdzeniu ministe-

ryów WXMM. 1. c. 103, 107, 117. 124, 127, 134. Manifest do urzdze-

niu ministeryów« z 8/20 wrzenia 1802, IIo.;ih. co6p. aaKonoBt. P. H,

XXVII. Nr. 20.406. Por. IIlHJiB^i.ep^B: Hun. AjieKcaH;i;pT. UepBLiH, II.

93—97 oraz zwize, przejrzyste przedstawienie stanu rzeczy przed

r. 1802 w rosyjskiej encyklopedyi Brockhausa i Efrona LIV. 157;
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CojioB bCB'!.: lIcTopiii Toccin (2 wyd.) VI. 2^9 nn., 999 nn. , M»«iif»Koii i.

OMepKH no HCTopiii pyccKoft K}vii.TypM, I. IGi lin.

18) Z czasów misyi Nowonilcoua do Anglii w r. 1804 znajduje

si w arch. Czart. (rpi. Nr. 5i62i wany list Nowomlcowa d»» Ciar-

torywkio^o (8/20 listopada \8lM\ pdzio poini<;dzy wierszami, pijanymi

Ewyk/yiu atraiiuMiloiu, dojw- ()l>ojrlrH'j tro.ri. poinioszczone sa wier-

sze, pisane sympatycznym atramentem.

19) Ob. wy>.ej str. 47. 48.

20) Ciekawe przyczynki do histor>i iip.i<lku imnisirrsiwa »przy-

jacióN Ah'ksandra, w korespondrncyi Slroganoua iklory po bitv%ie

austerlickiej iidaf si w misyi dyplomatycznej do Angin) z on,
z Nowosilcowem i Czartoryskim. Uozpo.4rednio po powrocie z kam-
panii pisze Nowosilcow (6 18 stycznia 18<i<), \V\MM, III. 106 : >Nous

vlmes bicntol apres notrc arrivee lEinpereur lomber dans Topmion

publi((ue d'une manii^rc vraiment allarmante. .. \a cabalo avait tra-

vailU^ tant qu'elle pouvait contr le P-ce Adam et con'rc nous, mais

k peine elionK nous arriv«''.s. uon a conimence ii nous rendre juatice;

on a .su, ronniient lEmporeur avait trait<^ tous ceux qui nelaient

point du móme avis quc luic itd.; przekonano si, e jemu samemu
naley przypisa wszystkie nieszczcia. Z tem wszystkiem taW wy-
zyskano t sUuacy przeciw wpywowej dol;pl czwórce, e opinia

zwrócifa si nawet przeciw Cesarzowi-j Matce, za okazywanie wzgl-
dów »przyjacioIom« s}na. >Cela enrage la cabale au point que le

plus sot de tous, le C*te Nicolas IloumiantsofT, dit k tout le monde
qu'elie se perd <lans lesprit public et qu'il ne la suit plus, comme
ii la fait jus(|u a prsent, dans tous les cndroits publics, ou elle pa-

ralt, parccqu'il craint do se compromettre* ... Hrabina Siroganow

donosi mowi CM stycznia, W .\MM. III. 125) o przyjacioach: »On
ne veut ni de Icur conseils ni de leur retrailc«... Stroganow odpo-

wiada ilamo 127): >J'aimo notro cher Bmpcreur autant qu il esl

possible do le faire, mais je le plains d'avoir un caractere tel quo lo

sion, qui sera la cause qu'il nn pourra jamais trouver des serviteurs

nd(>lt>i) et ({uil sera toujours la dup des cb > ^ et la victime

des mtngucs. Sa faiblesse est la cauac de i ... .litt^ de son sy-

stómet... itd. Przewiduje zgub Uus\i. •{{ faut e\aminer Tentourage

do lEmporeur et ccux qui ont de rinlluenoe sur son ospnt. l^ura

noms sMn|)lement i^nuin«^r«'s ne demandent aucun coiiun' <ir

monlrer le danger (juon court. Le Mart^ohal tle la C\... 4^

Tolstoy, le P-ce IMern* Dolgoruuky. les deux ItoumiantsofT, un pro*

fesseur 1'arrot, un landrath. Slevers; arrive ensuite ta fuule don in*

trignanls obscurs (pii. pour se c«»nfondre les uns avec les aulr«»s,

oonnne les (Hniles dc la voie lactce au ciel, non duivent pas moint

^tre cumptcs dans le systi^^mo gt^m^ral. lels quo Km Wulkonsky. !«•
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Ouvaroff, les Lieven etc. etc. Adieu. Je fen abandonne la conclu-

sion. J'attends les nouvelles de Russie avec bien de Timpatience et

je Youdrais savoir comment cela finira avec Ic P-ce AdauKc Dope-
nienie tej charakterystyki daje list Koczubeja do Strog. (6 lutego,

tame 118): »Le parti contraire au P-ce Adam a trouv^ mauvaises

toutes les mesures qui avaient precóde la guerre, et ne s'est pas

borne a ces clabaudements ; ils voulaient absolument qu'on le ren-

voyat, lui, comme on Fappelle, le Polonais. Ce parti, pendant Tabsence

de TEmpereur, s'est renforcó. Les deux Roumiantsoff et Tchitchagoff

en sont les champions les plus zls. Je crois qu'on a travailló

TEmpereur autant qu'on a pu... Je suis aussi trós mai vu par tous

ces Messieurs et, depuis Tarriyee de FEmpereur, j'ai eu au Conseil

avec le C-te Serge (Sergiusz Piotrowicz Rumiancow) une scen qui

devait fmir par un duek... Wspomina, e z pocztkiem lata pra-

gnby ustpi; zachca Stroganowa do powrotu z Anglii i do ob-

jcia jego teki ministeryalnej, dodaje jednak: »Au reste, ce qui me
fait de la peine, c'est Tidóe qu'ont Czartoryski et Novossiltzoff qu'il

ne sera pas si ais que je puisse m'en aller«... O wiele stanowczej

i z wiksz godnoci odzywa si Nowosilcow (tame str. 112); Nie

myli wcale pozosta na stanowisku. »Car, pour sauver FEmpereur,

sauver la chose publique, surtout quand je resterai seul, ii ne faut

pas y penser; FEmpereur n'aura jamais la force, Fnergie et la con-

fiance qu'il faut pour cela; ainsi je resterai pour ótre present aux

evenements auxquels je ne voudrais pas móme survivre, pour me
perdre a jamais dans Fesprit du monde entier, en un raot, pour

perdre ma repuation, le seul, Vunique hien tie je possede. Ceci se-

rait, certainement, trop prtendre de moi, aussi suis-je decid a quit-

ter aussitót que le P-ce Adam s'en ira et que FAngleterre recevra

une rponse absolument negative« (w sprawie wspódziaania prze-

ciw Napoleonowi). O ile szczery by ten wysoki patos, o ile obli-

czony na sentyment ciotecznego brata, dziedzica olbrzymiej fortuny

[le seul, l'uniue hienue je possede) — to mona postawi jako dy-

lemat, ze wzgldu na póniejsze postpowanie Nowosilcowa i po-

wszechn o nim póniej opini. Nowosilcow nie poszed na wojn
szuka mierci, jak Pawe Stroganow, lecz rzeczywicie ustpi z mi-

nisterstwa i zatrzyma jedynie inne posady. O tej decyzyi doniós

kuzynowi 27 czerwca 1806 (tame str. 113): »I1 ny a plus rien a faire,

mon cher, le Prince (ks. Adam) n'a plus sa place, tous mes efforts

pour empcher ce changement ont t inutiles; c'est FEmpereur lui-

m6me qui, au fond, ne voulait plus le garder. J'ai demandó ma dS-

mission otale. L'Empereur a tach de toutes les manióres possibles

de m'engager de rester, mais j'ai tenu bon jusqu'^ ce que nous

avons trouY dsirable que le Prince conserve sa place du Snat et
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du Conseil. Alor.s j'ai connenti au nir S^nateor et ioonser-

vcr les autreH placoH, hormin cellc do minintrc adjoint de la Juiitioe.

Jo ne veux pluH ótro du Ministóre, dócid^mcnt non«. Przytoczylimy
dosownie powyiszo \vyciq(ci z koro^pon ' ^"^otcanowa r. 1806,

w ich wiollo bowiem okazuje sit; jasno, . -ow upadt wcepól

t Czartoryskim, znolidaryzowany z nim jak najcilej, a przynaj-

mniej lak rzocz tQ przedst^iwial Stroganowowi. atwo zrozumie,
jak wskutek tef^o zacieni siej jejcD stosunek z k.s. Adamem.

21) r>o r,-^uiooii '11.
: McTopiM H^n. A.icKcajiApa Ilepsaro, I. 74;

Iluniiii.: Oóu^ccTooiiiioc ,TBnMccuio npn Ay-ioKcajiAp'b I (3 wyd. sir. 76)

IlanaAciiiH iianpaon.-incb ocoóciuio, Ka'/KOTCU, na Hoaocn«ibi;oBa, Kairb 6o.rfc«

ixp«Anpin='<'«aro n B.iiiTc.ii.iiaro . . . itd.; tam>.o przylO" ;
^ .^klcry-

styczne uwa^i I)ni i tr ie wa, w wycij^ach z ji'^o w-^i ii^r.mA"*

ia MOK> Kiiniii.). I I. Dmitriew, poeta, bajkopisarz, przyjaciel Karam-
zina, za Pawia oberprokurator 3-go departamentu Senatu, od r. 1799

tajny sowlelnik, w r. 1806 mianowany senatorem, póniej 1810 do

181 i minister Sprawiedliwoci, mo/.e uchodzi za wierne echo opinii

i usposobienia umiarkowanych kót ówczesnej slu.bowej oligar-

chii. O ilei ostrzejszy byl sd mniej umiarkowanej wikszoci, go-

rtszych zwolenników starego porzdku, o których NowosiK-ow mó-
wi: lignornnc*' de. ces yens Id, których Stroi^anow pitnowa: la

classe la plus iguoraue, la plus crapuleuae et dont ieaprit e^t le ptus

bouchS.

.

. W samym kocu zapisek Stroganowa o posiedzeniach

• Tajnego Komitelut s ciekawe wzmianki o tem wrogiem dla przy-

jacielskiej czw«»rki usposobieniu petersburskiej oligarchii, a do jej

najwy^.szych sfer, do petersburskiego gubernatora wojennego, hr.

Tostoja, i jencra-adjutanta (cesarskiego ulubieca) ka. Dolgorukiego-

Nowosilcow uwa>.a tych dwóch (l^ izywódców wrogiego

obozu. »M. NoYossiltsun Im lit vu . ^ _ ...mu) la sottise do Icur

conduito et de leur fou proje dn vouloir chasser Adam do Tiye

forcct... \V.\MM. 1. c. II. 139, U2, 146. Tajny komitet zajmowa
si teini iiicprzyjomnemi r/ : i na ostatnich swych posiiMlzoniach,

26 padziernika i 4 lislopa ... 1.-".). Nowosilcow i w tym przedmiocie

by > referentem «, przedstawi CYsarzowi list osób, odsnacsajcych

si tem wrogiem dla »Komitetu« usposobieniem, la lUie tlen bavardM

comme ii ilisait; co ciekawe, ie na tej liAcie nie umieci wszy-
stkich osobistoci, któro Komitet zna dobrzo jako swych wro-

gów, i ie tego nie uczyni >io wzgldów przezornoci*. Dopiero na

nastpnem zebraniu zdecydowano si to uczyni, w jak najdeJika-

tni<js/,cj formie ftam>.e str. I6>. A w pi^i dni po dyskusyi o tym
pr;&cdiniocie, który Cesarza bardzo poruszy. o<lbyo si osta-

tnie posiedzenie Tajnego Komitetu; odtj|d Komitet prmealai

istnieó. Mu>.e to stuo si wanie i tych samych wzgldów pnu^aor-
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noci, dla których Nowosilcow nie mia odwagi wskazywa wyranie
najwybitniejszych wrogów Komitetu.

22) CóopHnK'B Hmh. ncTopnnecK. 06ii;ecTBa III. 8. O Woroncowach
por. Pamitniki Czartoryskiego 1. c. 303; ta charakterystyka moe
suy równie za ilustracy zudze Czartoryskiego i jego przy-

jació.

23) Ob. wyej przytoczony (przyp. 20, str. 571) list Nowosilcowa
do Stroganowa z 17/29 marca 1806, WXMM. III. 111.

24) Zapiski F. F. Wigiela (nin.^Bflept: Hmh. A^^ieKcan^p-B JlepB&iH

II. 279). Pamitnik Czartoryskiego, Mazade 1. c. I. 345.

25) Por. wyej str. 27 nn. i 467, przj^p. 12, 13, 15, str. 468, przyp.

16 i 17.

26) Pooenie Nowosilcowa, znone jeszcze w cigu roku 1807,

pogorszj^o si widocznie w r. 1807. Podczas pruskiej kampanii, przed

zjazdem w Tyly, Nowosilcow bawi wraz z Czartoryskim w gównej
kwaterze, w najbliszetn otoczeniu Cesarza, nie mona wic byo
chyba dostrzec widomych znaków nieaski (WXMM. II. 258). Po tyl-

yckim traktacie zwrot w zagranicznej poHtyce Aleksandra przyczyni

si niezawodnie do odsunicia tak wybitnego przedstawiciela przeci-

wnego kierunku, jakim by Nowosilcow. Savary donosi z Peters-

burga 23 sierpnia 1807 (Yandal 1. c. I. 125): iNovossiltsoff reste

a craindre; toujours ami de TEmpereur, ii est libral a Tanglaise et

ne r^ve que d'importer en Russie les institutions britanniues; ii en

est ridicule«... Por. tame I. 165, 167, raport Savary'ego z 4 listo-

pada 1807: »M. NoYOssiltsoff a recu Tordre de voyager«... Zdaje si
zreszt, e Nowosilcow, pomny wpywu, jaki wywiera na Aleksan-

dra, nie stara si zgoa zbliy do nieprzyjació, cho frankofobia

moga mu wówczas zjednywa zwolenników, przeciwnie nawet da-

wa im uczu lekcewaenie; mona to wnosi z korespondencyi

Czartoryskiego ze Stroganowem (WXMM. II. 262). Przez to wyzywa
przeciwko sobie tem wiksz, dawniej utajon zawzito. Do r. 1808

odnosi si podobno niezupenie jasna wzmianka w pimie Parrota

do Aleksandra {Tn.mjii.-a^e^^h: Hmh. A.nieKcan^^pt IlepBiH III. 488): »Ro-

senkampf, cet homme vii qui a essay a faire tomber son bienfaiteur

NoYOssiltsoff, et dont j'ai djouó alors la cabale, sans vous Tayoir

dit«... Jest to w kadym razie reminiscencya o jednym z licznych

ataków na Nowosilcowa (koresp. Czartoryskiego ze Stroganowem
1. c), które w jesieni 1808 wstrzsny ostatecznie jego pozycy,
a w rok póniej wytworzyy mu niemoliw sytuacy w Petersburgu

i zmusiy go wreszcie w r. 1810 do wyjazdu za granic. Wobec pó-

niejszego postpowania Nowosilcowa, monaby si domyla, e
>'pan Senatora ju wówczas da si pozna z rozmaitych naduy
finansowej natury, czem cign na siebie ataki nieprzyjació a przy-
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najmniej je uatwi. Nie ma jednak adnych wyrainych w tym wz^l^
dzio wskazówek. Nie wiele w tym przedmiocie znacz- jego wlajine

Hlowa o .wiadectwie, jakie mu wyil.il h un AloU.H.indor (Now. do Czart.

17/29 grudnia 1808, Arch. (^'zarl. rpH. Nr. 6U7); »Enlin ii dintini^e

CG c{ui meHt pcrsoniiel dc oo ({ui appartient u ma carrirre publique,

au(]uel ii rend touto la justice posnible amsi qu'a mem mónicn...

Vous scMitcz (jue je sui.s tn>3 glorinux do rcccyoir uno d«''i'laration de

cette naturet. To pewne, e zarówno Czartoryski, jak i Pawe Stro-

ganow, uwaali Nowosilcowa, po jego upadku w r. 1810, za zupe-
nie czystego czowieka i widzieli w tym upadku jc<lynie intryg** jego

nieprzyjació, w nim .samym za.4 oliarc m^/nej walki z »ajdactwa-

mi«, którym si<j opiera na urz«;dowcm stanowinku icouiueries).

Htroganow dal siltiy wyraz temu przekonaniu, w licie do Alek.«)an-

dra, wstawiajc si* za wygnanym Nowosileowem i\V'XMM. 1. c. II.

208) : > Je me porte garant dcvant Yotre MajfStó que, si on a nu le

noircir dcvant \'()u«?, cela n'a pu se faire qu'avec des cal ' •

i-tsi

perfidcM que dótestables« . . . Moe Stroganow mia tu na nr . . ..jr-

8twa« natury politycznej (co w rodzaju spisku np. lub podobne na-

ruszenie obowizków wiernego poddanego); jeliby jednak nie mia
najsilni«'iszeg<) przekonania o czystych njkach Nowosilcowa, nie byby
bezwarunkowo wyraa si w len sposób. Nie roz»<trzyga to natu-

ralnie kwestyi, ale obja.4nia j w kadym razie. Siary Stroganow,

czowiek czysty w caem tego sowa znaczeniu, uczu take bolenie

wydalenie Nowosilcowa i zachowa dla niego dawn sympaty
(\V\M\1. 1. c II 267i Por. Pamicln. Czarl. ; Mazade 1. c. I 271. 291.

297, 302, 320, 321.

27) Listy Nowosdcowa do Czartoryskiego z r. 1808 i 18(»9. arch.

Czart. Nr. 5W7. W pn/dzierniku 180H (b. d d ^ pisze z Odessy. Wspo-
mina o niedawnym pobyrn* w 1'ulawach i w Tulcz)nie. Prosi o prae*

duenie urlopu do 15 listopada l'o upywie urlopu wróci do Pe-

tersburga. »Mais vous pouvez vous figurer que ca ncst pas pour

y faire long .sejour que je retorne. Au conlraire, je me proposo de

dcmander un congi' illimite«. Uadby zjecha si<; w KarUbadiie z Czar-

toryskim. »Kigures yous comme je serai heureux k mon retour. je

ne trouverai U Ptentbourg ce qui sappelle ikme 4 qui parler«... Nie

musia jednak widocznie bra tak bardzo na srryo tei^o projektu co

do dania nieograniczonego urlopu, jer^li nic didej jak w kilka ty-

godni potem czyni tyle wysików, eby sig o<l tt>go dobrodziejstwa

obroni, gdy Cesarz go uprzedzi i sam mu otiarowni •bezterminowy

urlop* ; ob wyej str. 260 pr/yp. Wówczas zdawao mu si«*. e ura-

towa zachwian pozyoy i moe spokojnie oseka lepszych czasów,

tak optymistycznie nastroi go list Cesarza i 17 29 grudnia 1808.

odmowa ustnej »eksplikacyi« nie pnej^a go nH^pokojom. Jeszcae iO
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maja 1809 pisa do Czart., odwoujc si do ustnych informacyi, które

posya przez oddawc listu: >Je vous dirai seulement que je suis tr^s

bien et que, dans les circonstances presentes, je ne puis pas dósirer

une meilleure position«... Niedugo przed tem, J3/2o lutego, odzywa
si nawet do Czart, nie bez pewnego odcienia protekcyjnego tonu,

cho penego yczliwoci: »Quant a vous, mon cher ami, le conseil

que j'ai a vous donner, c'est de continuer a aller a la chasse, pour

bien dormir, bien manger et fortifier votre corps; de continuer a vous

occuper lóg^rement, rien que pour votre plaisir, et par consquent

sans fatiguer la tte, et surtout de penser, le moins qu'il est possible,

aux affaires publiques; de róduire votre bonheur au bonheur dome-

stique«... Por. wyej str. 65 oraz str. 473—475. W przytoczonym

licie Nowosilcow nie moe znale sów na wyraenie swych uczu
dla rodziców ks. Adama, obiecuje sobie na wiosn znów odwiedzi

Puawy itd. itd. Tymczasem na wiosn wybucha wojna r. 1809,

okolica Puaw bya teatrem wojny; Nowosilcow zaniepokoi si o po-

zycy ks. Adama, wskutek kolizyi, w które ta wojna moga go wpro-

w^adzi, mimo oficyalnego sojuszu francusko-rosjjskiego. »Vous n'a-

vez pas un moment a perdre pour quitter Pulawy«... Rozumiem,

e Ci to ciko, ale musisz to uczyni. »Votre position est bien dif-

ferente de celle de vos parents, vous avez vos biens en Russie, vous

avez occupe la place la plus importante de TEmpire, vous etiez enfm

dans la plus grand intimite avec TEmpereur: sous tous ces diffó-

rents rapports vous avez autant de diffórents devoirs a remplir«...

Nastpuj najuroczystsze zaklcia: jak brat odzywam si do Ciebie;

przysigam, sam uznasz, e mam suszno, gdy przyjedziesz do Pe-

tersburga, cho na kilka tygodni. »Tout le monde vous verrait ici,

Ton saurait que les circonstances politiques vous ont empechó de

suivre votre plan et Ton vous aurait vu prendre le parti d'habiter une

de vos terres, et alors une fois votre conduite mis au jour de

cette manier, ne permettrait plus d'inventer rien sur votre compte*

itd. itd.; zamieszkalibymy razem na daczy na Kamiennym Ostrowie

itd. Czartoryski po przyjedzie do Petersburga spostrzeg, e jego

wasna pozycya u Dworu i w stolicy bya wcale nieza, e duga
nieobecno zagodzia wiele niechci (ob. wyej str. 66); zarazem

jednak przekona si, e pozycya Nowosilcowa bya nie do

utrzymania, e nic mu nie pozostaje, jak wyjazd z Petersburga, do-

browolne wygnanie; Czartoryski do Stroganowa 7/12 listopada 1809,

WXMM. II. 264, ob. wyej str. 262.

28) Nowosilcow wyjecha z Petersburga w pocztku lipca 1810;

wida to z pierwszego listu jego do Czartoryskiego z Wiednia 29

sierpnia 1810 (Arch. Czart. Nr. 54i7), gdzie opisuje podró. Czarto-

ryski w tydzie po nim opuci Petersburg. Z póniejszej ich kor-
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8pr)n<loiu;yi wynika, o poHczan dwulotniogo pobytu w Wiedniu po-

zbawiony byl pi-nnyi. Szeroko rozpisuje «i o tein w licio x 8 20 czerwca

1813 (tarnul, proszc Czartoryskiego, >.i'by mu wyjedna u Cesartm

wypat rnicmeut z czaHÓw poby»u w Wiedniu; ino>.e Ohatz wy-
obraa H(»)U\ /<? hyh) iiiacz«'j. S. M. confond pent-lre mon piemur
(iep(tri poMr Odessa (1808^ ou j^ cousewnis tous mes api>oiMUme»U

avee ce dernier pour fAttlriche oii je ne tes ronserunis ptttM . . . Z czego

Nowosilcow '>.yl w Wiedniu':' W r. 1801 posiada jaki niaj;)tek ziem-

ski (mo/o po inat<"e>, nieznaczny zapewne, dla k •'•-••.''» wów«'/..i» wydal
weorowe inHtnikrye co do postpowania z w< . mi (W\M\I. I c.

II. 20). Wielkiego dochodu Rtd bez wr^tpienia nie mia, a ycie
w Wiedniu nie byo wolne od rónorodnych pokus, wobec których

Nowo.silcow od dawna by iezsilny. W cz.isie wiedeskiego pobytu

Nowosileowa, na domiar zi'vco, umar stary Strogantiw; w;>rlo o<l-

czyta list kondolencyjny N. do Pawa Slroganowa, z rzewnemi
wspomnieniami dziecistwa, z silneni akcentowaniem synowskich

uczu dla drogiego wuja iWXMM. 1. c. III. 1151. Zdaje .«iQ, e Stro-

ganow siostrzecowi nic nio zapisa. Mimowoli nasuwa si pytanie,

czy nie do wiedeskich czasow Nowo^ilcowa odnosi <t gównie
wzmianka pani W.-jsowiczowej o pienic/nych jei^o stosunkarh z Czar-

toryskim; ob. Mumoires de la Comtesse Potoc a |179— 18.0) publik

par C Stryienski str. H4r7 : »Nowossillzorf prolUa 8ecrt>tenient do

Tnorme fortun du l*-ce Czartoryski afin do satisTaire ses goOlA

fastueuK et de pourvoir h sos obscures di^bauches- . . . Jeli tak —
przyjacielskie usugi ks. Adama wa.«^nie w tych latach (pop.

wyej str. 142 przyp. oraz s(r. 5G5. przyp. '.^Sfri mona uwaa za

tem znamienniejszy wyraz jego uczu dla Nowosilcowa. W kore-

spondencyi Nowosileowa, która zachowaa sn» w archiwum Czarto-

ryskich niema adnych zgoa wzmianik o jak * ' - U pienit;-

nych ijiieresach; raz tylko, podczas p>bytu C/
^

^;«i w Pa-

ryu, Nowosilcow prosi go o zaatwienie jakiego sprawunku (b\lo to

drogo nio wypado) i zapowiada uiszczenie si^ z dui^'u, skoro bodnie

wiedzia, ile ta kwota wyniesie. Z czasów pobytu N '

w Wii'dniu zachoway sii; lylko «lwa jego listy do ks A«i

szy, pisany w dwa tygodnie po pr«>je/.diio do Wiednia, ornt t 17—
19 maja 1812, pisany tu przed oijazdem do llosyi. Niezawodnie

byo ich wiijeej; w ci.jgu t<'go piSiora roku kor<
« t,^.

dzy nimi bya prawdopodolmie najez«;stsza ; w K , / y
tak uatwiona nie bya, poniewa ks. Adam najwi<,vej wówcma« prce-

bywn w Sieniawie. Je/li wu.^nip ("tartoryskl tych liftów nie aacho-

wa, kto wie, czy nie nl^/-zy ich ze u ' ' ' ' ' 'iioAc wobec
prz\jaciida, / kttusin iiiu'>l\ nic In f t.' ).i'.x \\ ainie

Smolka, I. II 87
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w owych latach; uwaa go przecie za ofiar sprawy, której wspól-

nie bronili.

29) Czartoryski do P. Stroganowa 7 listopada 1809, WXMM. 1. c.

II. 262, ob. wyej str. 476, przyp. 4:4;.

30) Artyku o Nowosilcowie w rosyjskiej encyklopedyi Brock-

hausa i Efrona, XLI. 295: treciwa a najdokadniejsza, jak dotd —
o ile nam wiadomo — biografia togo wybitnego ma stanu w ro-

syjskiej literaturze, opara widocznie (bez cytowania róde) na urz-

dowych aktach, z których jednak niezawodnie nie wzito powyej
podanego szczegóu o wiedeskich czasach Nowosilcowa.

3!) Schmidt do Bernstorffa 29 lipca 1820 (A. B ), por. tom I.

str. 280.

32) Stroganow do Aleksandra (marzec 1812), WXMM. 1. c. II.

207; por. wyej str. 575 przyp. 26.

33) Dziennik Bajkowa, autograf w bibl. ord. hr. Krasiskich, 17

stycznia 1829.

34) Nowosilcow do Czartoryskiego 17 maja 1812 (Arch. Czart.

Nr. 5447).

35) Por. nBinHH'B: OómecTBenHoe ^EnsKenie npn AjieKcan^iip-fe I,

str. 362 przyp.: OTHOCHTejiBHO HoBocii.;iBii,oBa, ;i,'feaTe^BHOCTB KOToparo

BI, IIOJIBBDCfe He BHymaeTl) COHyBCTBia, rOBOpmrb, ^TO OHt 0"?eHB H3M'bHH^CH

nOCJI'fe CBOen OTCTaBKH H nOC^dfeCBOeHB-feHCKOHaCHSHH; HOnOBH;i,HM0My H BtSTy

nopy BI. HeMt coxpaHH^HCB KanecTBa, cnocoÓHBia BMSfciBaTB 6ojiBnioe co-

HyBCTsie, KaK'B bh;];ho nst OTSBisa o HCMTb HSB-fecTHaro ;i;eKa6pHCTa JlyHHHa,

B'B Op,KOyn> H3' nOCJI'feflH'feHniHX'B nHCeM'B CBOKt OHt rOBOpHTT> o HOBOCH.;iB-

HOB-h: „Cnb acHBBiMt cojKaji-fenieM-B ysnajit a o CMepTH . . . npe/^cfe^iiaTe^a Fo-

cyA^-pcTBeHHaro CoB-feTa, HoBOCEr^Bij,OBa (1886) ... H BOscTasajit npoTHBo.

iipHHHTOH HMt CHCTeMBi, Kor;i,a OHt yupaB.;iajnb ji;hjiaMm Bt BapmaB-, ch-

CTeMti, HM-feBineH Tania nenajiBHBTH nocji-hp^CTBisi p^jia. Il,apcTBa n HMnepin.

Ho paaHOCTB nojiHTHHecKHX'B MH'feHiH He M'feniaeT'B MH-fe OT^aTB eMy cnpaBe;i,JiH-

BOCTB. y Hero óbijio MHoro yMa, óojiBmoH naBBiicB kte. ynpasjieuiH) h njia-

MeHHoe pBeaie ktj Hapo;i,HOMy ^"fe^y". Stottó OTSBiBt sac^yacHBaeTTb BHHMamH.

Micha Sergiejewicz unin, podpukownik lejbgwardyi grodzieskiego

puku, ur r. 1783, nalea do starszych, wytrawniejszych dekabry-

stów, dlatego te niezawodnie Pypin uwaa, e odosobniony jego

korzystny sd o Nowosilcowie, wart jest zapamitania. Za uninem
wstawia si nawet W. Ks. Konstanty podczas procesu dekabrystów;

z tem wszystkiem, wedug aktów procesu, wypadoby go zaliczy do

najradykalniejszego odcienia, poniewa w ledztwie miao si okaza^

e on radzi »w razie wykrycia jawnych dziaa, w zamaskowaniu

wykona zamach na ycie Cesarza, gdy bdzie przejeda carsko-

sielsk drog*. O czem unih myla, podkrelajc jako zalet No-

wosilcowa n.iaMeHHoe pBeme Kt Hapo/i,HOMy ;i,'fejiy — niewiadomo. W pó-
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niejusych latuch, kiody mó^f ntyka sif; z Nowosilcowem — a Lunin

poHiadaf rozlojo kolijcacyc, jak o tcm wspomina W. Kb. KonnUniy,

wHtawiajc s'\ za nim do Miko/aja — NowomiIcow nic mia nawet
Hposobnofiri zajmowa "icj !

' ' in:| dawno kwfnty v.

'

'

\,

o któroj pisywa obszerne r . ..... ta czaHow »Tajn">;<j :.^t.

Trudno wreszcie przypuAor, ieby Lunin o kwe«l\i wlo.cia^kifj my-
la, wypowiadajc to zdanie; w epoce, kiedy mia ntyczno z No-
wo.sjlcowem, ju ta rzecz zcs/fa bya do te^co Mtopnia z porzdku
(i/ionnogo, e wprost nie wypadao Senatorowi odgrzewa jakich-

kolwiek reminiscencyi w tym przedmiocie z dawniejszych czasów,

wiadkiem ostry wygawor. jaki htcwskie obywatelstwo otrzymao
(ob. toin I. Kir. GUi Sowa Lunina .-wiadcz jedynie, ie No\«. w
w rozmowach z Uosyanami — stosownie do ich barwy i upo ; .. ...

popisywa si frazesami, którymi uwydatnia swojo piumiennoje

rwieuje k narodtiomu dipiit. Hównoczenic za.4, wobec Polaków,

stwierdza czynem i sowem jawn o<lraz<j do ideaów demokraty-

cznych, zwaszcza n:i polu publicznej edukacyi. Tisa o tein l.,ubecki

w r. 182H, po wilrskiem ledztwie Nowosilcowa, do ka. Czartory-

skiego (Arch. Czart Nr. 459). »N. mówi, e ca win jest Ksi«j,

bo pozwolie na to, aby skladk(j czyniono dla niemajcych wasnych
funduszów, a z dzieci szewców, krawciw, mydlarzy, zgoa nieuro-

dzonych do znaczenia, chcie robi Salomonów jest zrobi tylko du-

nmego a nakoniec towarzystwo zawizujcego, zgoa znaczenia szu-

kajcego. Nic mu na to nie powiedziaem, bom sobie rzek: niech

lezie w boto, mamy bowiem dowody, /»• bogaty sit; nie uczy, bo

ma kawa chleba; i w Kosyi lk>zborodko. 1'otemkin. Speraski ka-

pita mieli w gowie, nie byli ich ojcowie 8tobowymi« . . . Jei«di zai

u Lunina i>fnmieunnje rtrietije k narodtiomu (iiein znaczy
j

'i

tyle co "gorcy patryotyzm* ~ to nie mona si»; dziwi, /.. .%.,,;•>-

silcow tern silniej akcentowa sw patryotyczn gorliwo, im

zawzicciej utwierdza trn zgubny zdaniem Lunina - »sy9tem,

który tak nieszczsne nastt^pstwa Hprowadzit dla 1\ .va i dla

('esarstwa«. C^) sdzi naley »» patryotyzmie Nowos.i, .„ .. — w to

trudno nam rzeczywicie wchotlzi. Czy w cyniku. zepsut)m do

szpiku koAci, jakim Nowosilcow by w warszawskich i wileskich

czasach, patryolyzm odgrywa jak rolj; obok najniszych pobudek,

jakie dziaaniu jego przypisywali ludzie wiadomi rzeczy, a igoa
niepod»jrzam o s^mpaty dla Polski — nie nam to ai|dzk. Poto
pruski w Pett^rsburgu. jenera Schoeler, nie dopatrywa st^ tgola

w dzia.iniii Nowosilcowa patryot^cznych pobu«lek, to samo \ego

osobi^^ty przyiai lei Srhmidl, pruski konsul w Warszawie, naoczny

wiadek jego warsz.iw'ski«'j kar\ery. (.%> do nas, znamy )etlno pismo

Nowosilcowa, w którem odzywa siq rzeczywicie gt<;boki on palryo-
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tycznego nastroju, na tle wojny r. 1812. To list do Czartoryskiego

z 9/21 listopada 1812 (Arch. Czart. rps. Nr. 5462, ob. sir. 171—175),

wiadomy list o projekcie odbudowania Polski, o którym przecie pi-

sa równie z entuzyazmem. Który entuzyazm by szczery? Kto po-

zna Nowosilcowa, nie wyrzdza mu krzywdy, powtpiewajc
w ogólnoci o entuzyazmie tego czowieka — w r. 1812. Stylist

by Nowosilcow; by nim zawsze, nawet w póniejszych warszaw-

skich rapoitach do Aleksandra, w których rozwodzi si tak wymo-
wnie nad potrzeb podniesienia moralnego poziomu polskiego spo-

eczestwa, za pomoc projektowanej reformy szkó i osawionej po-

licyi szkolnej. Czytajc ogólne jego uwagi o tym przedmiocie, my-

lalob}' si. e to ustp traktatu o najwyszych zagadnieniach etyki,

uwieczonego nagrod Akademii Francuskiej ; nie chce si prawie

wierzy, e to wyszo z pod pióra takiego wyuzdanego cynika, roz-

pustnika. Jakim by patryot, o tern wiadczy jego postpowanie

w r. 1812 (ob. wyej str. 273). Mia atwo pióra; nic dziwnego, e
po spaleniu Moskwy udao mu si wypracowanie na temat wielko-

ci Rosyi, Tesprit sublime de la nation ilp. Czy by zdolny cokol-

wiek powici dla Rosyi — w r. 1812, przedtem czy potem —
tego nigdy nie dowiód, o ile kto nie widzi tego dowodu w zncaniu

si nad wilesk modzie, za sowitem wynagrodzeniem, i w ogra-

bianiu funduszów wileskiego uniwersytetu.

36) Nowosilcow do Czartoryskiego 17 i 19 maja 1812 (Arch.

Czart. Nr. óM7). Pierwszy hst zaczyna si od silnego paroksyzmu

melancholijnej goryczy (ob. wyej str. 267 przyp.): »Votre lettre,

cher Prince, m'a fait un bien infini; j'avais vraiment besoin de sen-

tir qu'il me restait encore un ami, comme vous« ... Dalej ustp o pro-

jekcie powrotu do suby, w dyplomacyi, z przeznaczeniem do An-

glii. »J'en ai parl a Stroganow dans nne leltre que je lui ecrivis

expres a ce sujet... Eh bien, Figuroz-Yous qu'il ne me rópond plus

a cette lettre qu'a cinq ou six autres que je lui ai crit depuis la

mort de son pere«. List kondolencyjny Nowosilcowa po mierci sta-

rego Strogunowa (VVXM\I. III. 115) ma dat 1 grudaial81l. Niesu-

sznie jednak posdza 8troganowa o obojtno; widocznie wskutek

tych kilku listów, Stroganow zdoby si na krok stanowczy - albo,

albo — i wystosowa do Cesarza przytoczon powyej prob o przy-

wrócenie monarszej aski nieszczliwemu kuzynowi (WXMM. 1. c.

II. 207). W papierach Stroganowa zachowa si brulion tej proby
bez daty. Wydawca odnosi j susznie do marca 1812. W arch.

Czart. Nr. óM9 jest list Stroganowa do Czartoryskiego, dd. Peters-

burg 1—7 marca (st. st.) 1812, przy którym byo wysane zawiado-

mienie, e Nowosilcow moe powraca. List ton zaczyna si: »I1 se

prsente une occasion qui, m'a-t-on dit, doit passer par Sieniawa;
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eWe doit lre noro, jo no voux donn pa-, l.i Uintor óchapp-r« Stro-

ganow piftaf wówc/hh hwóJ dugi polityczny lint do k» Adama o pro-

jekcie konstytucji W. Ks. Litewskiego (ob. ulr. 51B-.M9*, % którof^o

wyfdaiiirtn czrka! tak dfugo na odjazd Klurz«- •
> (ob. ulr 't'*"

ni«5 uwaAaj**. owej przygocJn^j okazyi za tak
;

•
'

• • 'a .
-

rzy pismo tego rodzaju. \Vid:i, o ko w\ ''rg*

do Wiednia, a jadr przez Oalicy. in«>g? wstpi do Sieniawy.

W postscriptum dd. 7 (19) mar. a Strogaiiow piiiz»: »Je rouvre la

lettro pour vou«< diro (pfil iry a rion de nouV"au pour K1u« '
•*

Je joiiis ici unc; lellre (|ui' j*ai «icrite h NowosHilzofT, f)ar ^
.

vou8 Yorrez qiiol(piechose qui le regardo. II m'avait ^Til pour ofTrir

ses seryices dans los circonstances pr(^Monto«. ot your voyoz le t/muI-

tat do mes di^inarohos. II mo srmble (pTil doit vonir ici, Si vous lui

^criyoz par la iiu^ino occasion, jo crois quo vous lVngag«'roz ausa.

Faites moi dons le plaisir, quaiid vous Taurrz lue, de la cachcter

li son adre<9o et de la reinotlre k la nióin*' personne qui s'«'st char-

g(^o do (Otto lettro pour vous et qni doit voir aussi Nowosmiizoff

k Yicniio. l'our vous, mon oh<'r ami, jo vous n^pótorai la móine in-

Yitation k vonir ioi; ii im* paialt que vous srri«»z do la plus grand
utililó ici; c*est bien Tayis do M-mo do Stroganoff*. Wynika std

z n»J!^ciAb'jszrj p«'\vno."5ci, 7o »rezultat z:i'iogó\v« S' nva w spra-

wie Nowosdcowa [te r^snltat de mes tlemnrches} <; J ilo Mkutidi

pomidzy 1 (iM) a 7 (19) marca 1812 Wida mwnie/., e nie by to

bynnjmuicj nwUtny reMuHnt. jeioli przyjacirle mogli mie<3 wtpliwo-

ci, czy No\vosd«*.)W zochce z ni-go korzysta. Strog;ino\v za^ uwa-

ial nawot z.i poltzobue u/y w t) m wzgU».lzi«* wpywu C^^ariory-

skiego na Nowosilcowa. Tymczasem Nowosilcow nie namyla si-

woale. W ij i^amej rhwili odpowiedzia Czurtoryskiomu i 19 \^^ ^

• Maintonant jo vous dirai (pio y* compf* bion suivro V>tro con'««*il i-l

Cidui do .StroganoY. jo partirai dici dans 7 ou H juurs*. Irytuje go

tylko, h> tak pó^.no. 19 maja, otrzyma li*«t Stroganowa z 7 19 marca

cc co(/uin! który lak dugo jecha z lVierMburgi do Wiodnia. Dua
dni tMiiu (17 maja") Nowosilcow ni-' mia >adni*) ni' 'v wsiol-

kio staiania odniosy jaki sUulck; z rozygnacy:| \> i na lato

wyjazd do czenkich wód, gdzie pragn spotka ni i ka. Ailnmom.

37) Aroh (3zarl , Corr. uvcc Aloxnndro, yoI. IV; ob. w\ej alr,

5*iR, pr/.yi». 16.'».

88) Mar. a>io 1. c. II. 286

89) Stroganow do ony 21 aierpnia. 2^) grudnia (at atl 181t

WXMM III. 1^'>, 167; por. lamie II. l*«9; Nowosdcow do Ciarlory-

sUiogo yjl listnpiultt 1812 (Arch. (*«arl Nr biC^'2\

Uh 111 M.1 i>A<'|>i>: Hmii. A.icK'catiAi»i* llopauii. III HO

41) Stroganow do ony lU/22 nurpniu 1812. W.WIM. I. c. III lU.
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42) Z listu Nowosilcowa do Czartoryskiego 9/21 listopada 1812,

ob. przyp. 39; por. listy Stroganowa do ony z jesieni 1812, z cz-
stymi zwrotami do Nowosilcowa, przebywajcego w Petersburgu,

WXMM. 1. c. III. 146, 151, 156 itd.

43) Ob. wyej str. 171—175.

44) Czartoryski do Nowosilcowa 8/20 lutego 1813 (Arch. Czart.

Nr. 5462).

45) K. Ko zmian: Pamitniki II. 427.

46) Askenazy: Ks. Józef Poniatowski str. 312.

47) L. Plater do Czartoryskiego 6/18 kwietnia 1813 (Arch. Caart,

Nr. 5511).

48) Ob. M^yej str. 178, 188.

49) Por. wyej str. 78.

50) Nowosilcow do Czartoryskiego 9/21 listop. 1812 (przyp. 42).

51) (Korff): A^eKcaH;i,pTE. I h ero npnó^HJKeHHBie ;^o 8noxH Cnepan-

CKaro, PyccKaa CTapnna 1903, I, 215.

52) Wida to z raportów Nowosilcowa do Aleksandra z r. 1821

i nast. (rkop. bibl. ord. hr. Zamoyskich i Biblioteki Polskiej w Pa-

ryu). Nowosilcow wyobraa sobie np., e w Królestwie obowizuje
procedura karna francuska itp.

53) Mocicki: Tlo historyczne Dziadów, Bibl. Warsz. 1907^

II. 154.

54) Brockhausa i Efrona dKu,viKJiou. Cjrosap XLI. 295.

55) Gazeta kor. warsz. i zagra. 1813 Nr. 38 (U maja): »PrzybyI

tu w tych dniach JW. Nowosilcow, Imperatorsko-Rosyjski Aktualny

Tajny Radca, Wiceprezes Tymczasowej Najwyszej Rady Ksistwa
Warszawskiego «

.

56) Nowosilcow do Czartoryskiego 28 marca (st. st.) Arch. Czart.

Nr. 5462.

57) Czartoryski do Aleksandra dd. Kalisz 8 kwietnia 1813, ob.

wyej str. 551, przyp. 224.

58) Gówna kwatera rosyjska zostaa zwinita w Kaliszu 8 kwie-

tnia (str. 550); 15 armia rosyjska przesza Odr pod Steinau, 18-go

gówna kwatera znajdowaa si w Bunzlau (gdzie Kutuzow zacho-

rowa i 28-go umar), od 24 do 29 w Drenie, skd ruszono pod Lii-

tzen, stamtd za.<5 po bitwie cofnito si do Budziszyna. Z listów Czar-

toryskiego do Aleksandra pisanych w pocztku maja (str. 562) mo-
goby si wydawa, e Nowosilcow wówczas bawi w Warszawie,

w przejedzie do gównej kwatery. Wobec listu Nowosilcowa dd. 28

marca (st. st., przyp. 56) i wzmianki w Gaz. kor. warsz., (przyp. 56),

nnley raczej sdzi, e Nowosilcow uda si do gównej kwatery

z Petersburga przez Prusy, a do WarRza\\ y przyby dopiero okoo
10 maja, dla objcia urzdowania. Ks. Adam odwouje si w przy-
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toczonych listach do opinii Nowo.iilcowa, móg ^ oiin jednak w tych

przedmiotach korespondowai!'', oho póniojsse iinty Nowonilcowa od
listu piHaiiego na wyjczdnom z Pcternburga nio sachowafy si w arch.

Czart. Wilson (Prival«' Diary 1. 2\iA) wspomina w zapici' IG lutego

1818 (po okupacyi Warszawy) o batikit><ie na cze ros}jskich gene-

raów i o toacie, wniesionym tam przez Nowosikowa. Zdaje si^. ie

to pomyka Wilson spotka si<; z Nowosilcowem w Warszawie za
dru;,'iego pobNtii swego w lip(;u 1K13 (I*rivate I)iary II. 69f. wiad-
czyoby to, >.(' nie wszystkie zapi-^ki w dzienniku W ilsona s bez-

warunkowo wspóczesne, e jo niekiedy uzupolnia póniejszymi do-

datkami, przy ozom móg pomisza swój pierwszy i drugi pobyt
w Warszawie roku 1813. Zaznaczamy to dla krytyki tego cennego
dziennika; spostrzeenie to mogoby mie wagi; dla ocenienia innych

zapisek Wilsona. Gdyby bowiem zapiska pod 16 lutego nie bya ta-

kim póniejszym dodatkiem, wypadoby mniema, io Nowosilcow
znalaz sir w Warszawie natychmiast po okupacyi rosNjMki.j. w po-

owie lutego a iia8t«;pnie powruci do Petersburga, skipi p.sal do
Czartoryskiego 9 kwietnia \28 marca st. sl.). Wobec listu ('^aitory-

nkiego do Nowosilcowa z 8/20 lutego jest to jednak zupenie niepra-

wdo|)odubne. Po prz\je/(lzi» Nowosilcowa do Warszawy pisa Czar-

toryski do Aleksandra li maja 1813 (A. Cz., Corr avec. Al Or., I):

>Novossiltzofr est arrivó. J'e8p^re ()ue sa piosence fera du bien. Je

tAche de lui procurer la connaissance di s personnes et de le metire

au fait de ce qui se passe et de ce i|u'on di^ire*.

59) III U.1 bAepi' MMn. A^cKcaiiApt> Ilepnua Iii. 204 i r.ftP. przN p .^i.

60) Mazade. 1. c II. 308; por. \v\ej str. 192

61) Ob. wyinj sir. 65. przyp. 235; najsilniejszy jest list z 8 sier-

pnia 1813 (Arch. Czarl. Nr 6459). Korespondencya l.ub«'ckiego s r.

1813 (A/i4) zawiera wiele listów ze skargami i prób.-) o pomoc,

midzy innymi czt^sle, bagalne listy itwóch pn^felttow, 8t Wudsi-

ckiego i Sumiskiego. Bywaj take podzi(;kowania za doznan po-

moc. Harcizo ((->. pouczajce s pod tym wzgl<*dem memoryaly a-
bckiego r. 1813 (A/G).

62) Mnóstwo szczegóów tam/e (A/4i).

63) Illn VI fcA<'P'*>: 11 MU IIitKo.iah Ilopuidl, |. ft82

« 4) Lubceki do ('zartoryskiego 22 pa/dz 1813 A. Cii Nr :>44»y):

»Postal JW. N\)uosileow do JW. Ar.ikc/ej'wa krótkie opi«nnie abu-

zów w tym kraju, uprzedzi i o nade<»fa si«; majcem* ilj wani*
ojednym z elaboratów Lubeokiego); •pismojego bardzo sprawiedliwe* ..

Arakc/.ejiw nie odstpowa Aleksandra
i

' .mu r I81.H;

od niedawna obj l>} w gównej k ntet.. -^.i^ ..l o -prawach

Ksi<^*stwa Warszawskiego, ob. C/arloryski d«i Aleksamlra 13 grudnia

181H (A. Cs.. Corr. avec. Al., Or I). Komitet Ontralny prosi wów-
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czas Czartoryskiego, eby wyjedna! u Cesarza umieszczenie Kala-

santego Szaniawskiego przy Arakczejewie jako pomocnika, ze spra-

wami kraju obeznanego.

65) Askenazy: Dwa stulecia I. 521 wspomina Nowosilcowa
smemoryal tajny do Arakczejewa, 12 padziernika 1818, wzgldem
urzdzenia Ksistwa, posany nawet po za plecami anskoja*. Byy
wit^c nawet mniej wicej z tej samej daty obydwa memoryay No-
wosilcowa do Arakczejewa, ))jawny« i »tajny«.

66) Ukaz o Ks. Warszawskiem dd. Troyes 1/13 lutego 1814;

(Ilojinoe Coópanie saKonoB- P. H. XXXII, Nr. 25.533). Zdaje si, e pro-

jekt tego synnego ukazu, zwiastujcego »now er« w postpowa-
niu Aleksandra z Polakami, by równie robot Lubeckiego, doko-

nan jeszcze w sierpniu 1813, w porozumieniu z Czartoryskim i Wa-
wrzeckim. Ks. Adam podsu nl go Cesarzowi, w gównej kwaterze,

gdzie );projekt« Lubeckiego przelea si kilka miesicy, a znów
» okaleczony « przez Arakczejewa wyszed na wiat po przekroczeniu

Renu. Lubocki pisa do Czartoryskiego 7 wrzenia 1813 (A. Cz. Nr.

5459): Daruj Ksi za spónione odesanie projektu do ukazu, który

teraz zaczam. Czytaem go Wawrzeckiemu; yczy, eby punkt

drugi by nieco odmieniony, a e w pimie, które mi W. Biernacki

zostawi, tej myli nie byo, wic postanowiem przesa Ksiciu JMci

dwie kopie; któr znajdziesz Ksi stosowniejsz do tego, na oo

Cesarz zgodzi si, uyjesz...* Biernacki by sekrelarzem ks. Adama;
jedzi z jego listami do Nowosilcowa, Koczubeja itd. z Dubna do

Petersburga w lutym 181H. Ustawiczna styczno Lubeckiego z Czar-

toryskim w cigu r. 1813 nie ograniczaa si do korespondencyi i

ustnego [)orozumiewania si podczas kilkakrotnej bytnoci ks. Ada-
ma w Warszawie. cznikiem by take »poczciwy Wicki«, który

wówczas w Warszawie bawi. O nim sporo szczegóów (Archiwum
szczucz. D/l) w listach Lubeckiego do ony, która poznaa go pod-

czas krótkiego pobytu w Warszawie latem 1813. Na licie z 10 pa-

dziernika dopisek wasnorczny Wickiego: »Witski wyieda ztd
do Gówney Kwatery; iako Pastwa szczery suga prosi ich bycie
go w swey zawsze konserwowali asce«. Lubecki nigdy nie skary
si na nadmiar zajcia. W cigu r. 1813 nieraz wyrywaj mu si jednak

w listach do rodziny takie sowa jak: »Krótko pisz, fai du tnonde

dans ce moment, je dois partir ches le P-ce Labanow, enfin fai du
travail au dessiis de ma tete (31 padz.) — J'ai iin peu trop d faire

(4-, 7 listopada) — A^e fingiiiele pas pour ma saide, car elle me sert

hien pour le travail, fen ai assez et je m^arrange comme je peux (12

grudnia)*. Wobec natoku zaj nie moe zdecydowa si na 10-dnio-

wy urlop. Zreszt al mu wydatków na wycieczk do Grodna; po-

szoby z 50 dli katów, cikie czasy, a nie ma sumienia, wobec po-
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looiiia kraju, pohiorar ponsyg albo przyj woln*' "»i*»Hzkanio. Por,

wyioj przyp, 217, «tr. 54'i.

67) Ob. wyioj 8tr. b26, przyp. Ifi7.

68) Ob. wy/.-j utr. 101 n. I??, 27H. 676. 468

69) Por. wy>."j "tr. 117 przyp.

70) IMator rlo Lub<»ckic|co ro marca (st «t) 1813 (Arch nzczuci

A/44). List len by pi.«<any przód npolkanicin Nowo«Ucowa w Wilnio.

Por. vv}^oj 8tr. 2:^.6 przNp. oraz 276, 2^0. Je«l lam wzmianka: »K».

Adam pojocbal do \\n^. rio.qzy mnio o niezmiorni»»«.

71) P.imirhiik Pr.-jdzyskiog^o, ri^kopis w posiadaniu hr. J. Mo-

Bzy.skipgo; ob. I. óit, przyp. 22

72) Arch. Czarl. Nr. 6^59. W tym samuti .H^ w \viadoino.4 o

»8pravviodliwym« momoryalo Nowo.sdcowa ido Arakcz"'*v, • w przed-

miocie • abuzó\v«, ob. pizypi.«ok 64, str. 58.H).

73) Tam^.f. W tym marnym lifcie: »CzylaNm JW. Nowosdcowo-
v.i pismo mojo dt) Hacly« itd. Hardzo dzikuj*; za napinanie do JW.
No\vo«ilc<>\va wzgldiMM prffeUta lubelskiego, 8podziov a wic mam
pobudk. \}. Btanif si zaiot- Jogo yczmiu i dc| artanitiU lubelski

od nalrclnego urzdnika \volii}m bdzie*. Lubrcki zarzdza! mmi-
stcr.stwom spraw wo\vtitrzn\rh ; ^.oby jednak pozbu'- .si •natrtnego

urzdnika* w departamduic lubelskim, mu.sial uiye protckc}i Caar-

tory.skiego do Nowosilcoua (wiceprezesa Najw. Kady).

74) Nowosilcow do Czarlor} skiego 3 maja 1814 (A. C«. Nr. 6447).

7b' l)'Angeberg: Uecu.*il di«s traiió.s, conYontious Ol actea di*

plomaliqno8 concernanl la Pologne 8lr. 654.

76) Mmoirc.s de la Otesse Potocka (p. p. ('. Slryieniiki) »tr. 376.

77) Hojasi^tki : Itz.idy tymczasowe w Królestwie Pol.-tkiem

str. 33 nn.

78) K Ko/ mian: Pamitniki 111. tOi.

79) Ob. tom !. sir. 131.

80) Czartoryski do Aleksandra (b. d. d ) 1813, Arch Ca., ob. sir.

6H4, pizyp. 188, ustp opnszczofiy Mazado 11. 347.

81) N()wo'<ilco\v do (-zarlorNskiego lf» 'J7 pa/ilt. I81f> -A L • , Nr.

6447); por. III ii.i i.,i<'p'»: Hmii. .A.irKmiAp'!- llrpnijii, III. 3PJ.

82) Czartoryski do Alek.sandra 1. 29 lipca. 14 pa/di. 1815. Maia-
de 1 c II. 3:U. 3.i6. 31:i; por. Itoj asi iiski 1 c. l.HO nn

83) (;zartor\ski do Aleksamlru U pa^da. I85. U"' • -— "'--^ o-

puszczony Ma/.ad(* 1 c. II .'U8 Hrulittn (ob. wyicj , ^k

188) róni si bardzo od tekstu drukowanego, (.^pusicsono: •A mc-

sur que le moment tnnt dtsiró de Yolio iirrivte nppioihe. Mrr, )«

sens augmenliT men nuiuic^ude; je crait ' V M. I i •- "vi»

pas ce tprKlIe ilieiid.tlt. et jecrains, d'un "te. que le uf

promis uu puyn ne puisDO pns ótre lealisi^* Opusiciono lei cafy u-
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stp o licie Oarowskiego, (por. str. 301 pjz3p.); opuszczono ustp
o Nowosilcowie (str. H03). Na samym pocztku brulionu znajduje si
przekrelony ustp: >Ce n'est qu'un moment avant le dópart de

NoYOSsiltzoff pour Berlin que le P-ce Sulkowski est arriv et nous

a apporte qaelques lumióres sur les motifs qui ont fait appeler la

premier par V. M. I. et R.« SuJkowski udaJ si z kocem lipca na

wywiady do Parya, dla zbadania sytuacyi; po audj^encyi u Ale-

ksandra 10 sierpnia napisa uspokajajcy list do Czartoryskiego:

x)J'ai óte extrmement touchó du besoin que TEmpereur tómoigne de

nous Yoir heureux... L'Empereur m'a assuró que dans deux mois ii

serait a Varsovie et qu'il y sójournerait tant que les besoins du pays

l'exigeront. Tous nos voeux sont donc remplis. Le G.-Duc est appeió

momentanóment a Paris, ce dontje suis trós content, car mon ról«

sera plus a dcouvert... Je pousse mes reconnaissances politiques k

droite et a gauche; ii parait que je resterai ici jusque peu avant !•

dpart de TEmpereura. (A. Cz. Nr. 5449). W tym samym mniej wicej

czasie Czartoryski donosi Aleksandrowi do Parya (Mazade 1. c«

II. 3i9), e w Petersburgu powstaa formalna organizacya, majca na

celu sparaliowanie zamiarów Cesarza wzgldem Polski, »une esp^c

d'association composóe pour la plupart de militaires« itd. Charak-

terystyczny list jeneral-adjutanla Czerniszewa do Aleksandra z 1^

kwietnia 1815, ob. PyccKan CTapnna 1904, I, 482.

84) Nowosilcow do Czartoryskiego 27 padziernika 1815, (A. Ca.

Nr. 5447).

85) Oarowski przyjeda z Parya do Warszawy w misyi od

Aleksandra dla mitygowania W. Ks. Konstantego; o tem i o stara-

niach w sprawie usunicia W. Ks. Konstantego z Warszawy, ob.

listy Czartoryskiego do Aleksandra z r. 1815 i nast. Mazade 1. •.

II. 33S nn., gotowy projekt dekretu w tym prsedmiocie tame str. 340.

O obawach co do W. Ks. Konstantego por. wyej str. k'07 iju 1812

roku). Ob. Bojasiski: Rzdy tymczasowe w Król. Pol. str. 42 nn

86) Nowosilcow do Czartoryskiego 27 padz. 1815 j. w.

87) Czartoryski do Aleksandra 14 padz 1815 (ob. przyp. 83),

równie z ustpu opuszczonego Mazade 1. c. II. 343.

88) Mómoires de la C-tesse Potocka (p. p. Stryienski) str. 368;

por. Wilson: Private Diary II, 428 (ostrono Czartoryskiego). By
moe nawet, e te listy dostay si do rk Nowosilcowa, jako aprzy-

jaciela* ks. Adama i Wilsona, jednego z najwybitniejszych »polo-

nofilów«.

89) Temi sfowami ostrzega Aleksandra Zajczek, ob. UIuAh-

Aep-B: HMn. A.;IeKcaH;^p'B, IV, 4o5, przyp. 69.

90) Wierszyk o »zajczku«, który zosta »królikiem«, w rapor-

tach rezydentów austryackich w Krakowie (A. W.).
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91) I'or. Hlr. MO Mb
92) Ko^.iniun: Puinit^tniki III. 1:^4 UA . L. IMater uaUwisI ti^

w r 181H (Jo Lubockiff^o o interwency w inti^rctie Zajczka (Wgo
marcu nt. hI. 1813, ob. wyej przyp. 70i: tCsy nie monaby wyrobi,
eby Zajczek i I)zit'\vano\vski poneralowio zo«iiali u Wilnu* i icby

WflzyHi-^ jc'r'ic} Polacy zostali tuin. u'<lzu' n .. Nu-ch f)olhkirh jnicow

nie przeladuj. .«

93) Por. wyifj przyp. 83

94l Alfk.^aiMlor do Czartoryskir^ti Ki 2ó iiiaj;i 1815 (Mazaoc 1.

c. II. 321)), pfWMMi rodzaj akredytywy Ua ks. Adama, jako dla m<;ia

zaufania par excellence', Czartoryski do Aleknandra 14 padz. 181&

(tame II. 33); honore bp^cialement de la conflauce de V. M.. por.

liojasiski: llz.-^fly tMiiczasowe w Królestwie str. 131 nn., 142.

05) Por, Tokarz; Ostatnie lata Hujcona Kon:(taja 1 i'?.') n . 329 —
339, II. 7. 10 nn., 46 im., 78 nn., 189-192. 207, 217 nn

96) K. Komian 1. e. III. 128, \bb wiadectwo J. U. Niemce-

wu-za zasuguje zupenie na wiart; ; jego niecht^ do Zajr^czku nie

wypywaa z osobi.^^lych pobudek, Ko/.nuan /.;i.A nie f)i)zb\I >i<' ir.triv

pewnej Rlaboci do Namiestnika.

97 K Ko/ mian I. c. III. 131, 146. Za ministerstwa Wgle-
skiego, w czaHie wzi a.staj;|eego rozpaczliwie defnylu, znalazy si^

fundusze na podwyszenie pens\i Naiiues.nika z 120.0U0 zp. na
160.000 (1818;, na.st.;pnie na 200.(H)0 zp.. ob. tom I. str. 107. Po ob-

j«2ciu ministerHtwa Skarbu przez Luberkiego nie podw}iszano jui

dalej [)enHyi Namiestnika, cho byy o lo po<lobno j.il. 'irani
w r. 1823 (sktjro lylko nastaa równowaga w budecie,' i... :^i zgo-

dzi si<; tylko na awans zwrotny (22.'i 000 zip. do strcenia w 6 ra-

tach rocznuh po 46.000 zp. z pensyi namiestnikowskiejl, cho pra-

gn.j nie zraa sobie Zajjjozka. »"by mu nie przeszkadza w jego

planach liirabowski do Lubeckiego 12 marea 1823). O upokorzeniach

na jakie Zajczek by wystawiony w stosunku do W. Ks. Koiistan*

tego, ob. Komian 1. • 111 ir>l.

98) Czartoryski do Aleksandra 2 grudnia 1816 tlisl pomini<*ljr

przez Mazade'a. brulion w arch. Czart.)

99) Po licie dd. Uerlin 27 pndz. 1816 jent w arch. Caurt. jma-

oze Jeden list Nowosilcowa do kw. Adama (Nr. 6447) dd. ^ lipca

1816, w interesie wdowy po Dominiku Uad»iwille, |eneraowi»J Cwr-
niszew. nad któr Nowo-«ilcow sprawowa lukratywn opiekt; s roa-

kazu ('e^^arza. por. Smolka: Przed 76 laty. Przegld PoUki. 190»i, I.

46) Ten ostatni list koczy ai po dawnemu. 'Adieu, oher atni,

portez vous bien«. W korespondoncyi z P. S' ti

byuaj jeszcze w r. 1816 i 1817 wzmianki o .\ .u., . .. . ^ca-

nowy nie wiedz iiio o odmianie stosunku, pif^i o N. do Ci. jak
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dawniej; Cz. wywizuje sio z danych polece, ale poza tern milczy

o dawnym wspólnym przyjacielu (Arch. Cz. Nr. n4i9). Co do opieki

nad hr Czerniszew, Bajkow wspomina w swoim dzienniku (autograf

w bibl. O! d. hr. Krasiskich), o jej licie, który napisaa przed mier-
ci, ze skargami na naduycia Nowosilcowa.

100) Protokoy posiedze Rady Administracyjnej (cytujemy FPRA)
odpisy w posiadaniu Akademii Umiejtnoci.

101) Por. tom I, str. 60, 438-440.

102) FPRA. 21 maja 1816.

1(^3) (Hoffmann): Coup (Foeil sur Tetat politiue du Royaume
de Pologne sous la domin^tion russe (Paris 1832) str. 115.

104) Ob. tom I, str. 425.

105) Ob. niej przyd. 107 i 118.

106) Por. wyej str. 586, przyp. 86.

1(>7) Ob. wyej str. 445. Hislorya upadku Matuszewica wyjania si

wcale dokadnie na podstawie pi otokoów z posiedze Rady Admini-

stracyjnej r. 1816, zawierajcych ciekawe wzmianki o nieustannych

starciach midzy Nowosilcowem a ministrem Skarbu w wanych
przedmiotach natury zasadniczej: PPRA. 4 i 19 padziernika, 16 i 21

listopada, 21 i 28 grudnia 1816, 8 marca i 26 kwietnia 1817. Por. nadto

ostry, obraajcy a niesprawiedliwy reskrypt Namiestnika do Matusze-

wica (w czerwcu 1816, a wic w par tygodni po »upowanieniu« No-

wosilcowa do udziau w pracach Rady Adm.l; przytacza go w penej

osnowie Rostworowski: Prawno-polityczna strona budetów Kró-

lestwa Kongresowego (Czasopismo prawn. i ekon VI. 279). W caej tej

sprawie odsania si jasno mizerna rola Zajczka, jako powolnego na-

rzdzia Nowosilcowa w celu wygryzienia Matuszewica na komend
cesarskiego komisarza.

108) Rzecz naszkicowana przewanie na podstawie FPRA ; nieroz-

winita, poniewa autor spodziewa si niebawem opracowa ten przed-

miot dokadniej.

109; Interesujce przykady mieszania si Nowosilcowa do sdo-

wnictwa w jego raportach do Aleksandra (bruliony w bibl. ord. hr. Za-

moyskich). Sporo przykadów take w PPRA.; szczególnie cliaraktery-

styczna sprawa Okoowicza (18!6), sdziego apelacyjnego, którego Ra-

da Najwysza Ks. W. suspendowaa za naduycia, aNowosilcow wbrew
wyrokom sdowym wzi pod swoj protekcy i rehabilitowa.

1 10) Szczegóy z póniejszych cokolwiek lat ^826 i nast.) w dzien-

niku Bajkowa, sekretarza Nowosilcowa i wspólnika orgii (autograf

biblioteki ord. hr. Krasiskich), nie nadaj si do ogoszenia z po-

woda pornograficznej treci; niemniej drastyczne szczegóy w wspó-
czesnych pamitnikach St. Morawskiego (rkopis . p. W. Spaso-

wicza).
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111,1 Oilb. wypj 8lr. 362 n.. 36?.

112) Nlezrniernio int(>reiiuj2|ce przyczynki do pnebiegu kwMtjri

ydowskiej w pierwszych lala« h Królestwa s«wiermji| protokoy po-
HiedzcMi Uady AdininiKtracyjn<*j. 1'oniszono if|jii/. na *>iin<'in '/••-

niu lUuiy Admiii. 20 styrznia lbl6, ^nn\cA) zaj.|l sn; ni k .>. .-un.

KweHtya ta zbagnia si natychiniaMt WHkulpk intorwencyi Nowosil-

cown, gdy jeszcze ni«> bywa na posiedzenia' h Uady, ale w lq mecz
wniirflziil sifj ju>. wówczas z b<•z^'^alli^/.IK^ I

'
i I"": A 16

lutego 1816: »Uadca zasl. Sekretarza .Sianu /. ,
'niAa

przeczyta uczynion do tego odezwc* przez Kouiisarz.i :o,

i W8kut<'k posianych do Tronu rozlicznych prV«kb od ydów, doy*
cZ4jey<*h ich dalszego losu i poinylnoA.i, »ri/i Hof" ' ou^m wypr"
cowanie to tym przedmiocie projektu do zatwii i Wm fana
przedstawi si mnjucego. Uprasza Namiestnika, aeby ' r mj/o a-
dne urz<'\dzenie w tej niatcryi ani postanowioneni uni ogloszonem

nie zostao, póki poruczone Kcjinisarzowi dzieo ' Mnein me bi-

dzie. Poniewa interes ten przoz koinisyc... w.. ..ly, w liadsie

Stanu roztrzsany, oU tej>.e z pewnemi inodUlkacynini przyji^ty i do

potrzeb kraju zastosowany, w Kadzie Administracyjnej mia by po-

twierdzony, terai^.ni''jsza odezwa JW. Nowusilcow a naraa tak wany
interes na zwlokt^* ittl— »Postano\viono: pricdloN'' • i^i f^-^^praw^

Najj. Panu, upraszajc o upowanienie Uzdu do /. usta-

wy, z której Uada wiele dla kraju spodziewa sii; korzyi*i«. Polecono

Mostowskiemu »sporzdzeiiie tego pr. \ienia«, '• k laA

postanowi ustr/.}inau ostateczne zal aie iirz.i .uwia-

domi o tein Nowosilcowa. Dalszy przebieg sprawy PPUA. 23 i /7

kwietnia, 4 maja, 14 wrzenia, 10 grudnia I81G. 12 kwietnia, 6 maja.

19 sierpnia, 6 grudnia 1817, na<it«;pnie 2 marca i 18 maja 1819. ik>

charakterystyczne, to e kwestya ydowska b\a jedn)m i pierw-

szych przedmiotów, którymi zajto ai nat>chmiust po ulworieniu

Królestwa. Czy nie by do tegu dany pewien impuU prs«*z Lub«-

ckiego w drugiej polowie 1815 r? On ju w r. 1806 pi««u • .1

ydowskiej na Litwie a w roK puttMii rozpocz znwod pul ! .
^

udziau w gruiizi(M'iskim komitecie do spraw >dow skich. W K

stwio Kon;;resowem, wród oplakan\ch stosunków kredytowych, po

wyniszczeniu kraju przez wojny ' kuest;^ "-^a

nabi aa szczególnego znaczenia. '"' (^ "- 'y

raport konsula au>«trNackiego w Warszawie . . ..-1) do h

oba, dd. 18 kwietnia 1821 (A. W.) o iito«uiikach ekonomlczn>oli Kró-

lestwa w porównaniu /
'

»i,

gdzie za mitMink pom\s....' .. .tu-

bowy ludiio.ci ydowskiej do Cl •» wy-

chodzi znacznie l^picj na tom porównaniu: *, ludiiu«ci ydowukio^
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W Galicyi wynosi 5-37o ^^' Królestwie 7*7% (w miastach a^. 37Vo).

Ciekawe daty co do stosunku procentowego w rozmaitych wojewódz-
twach (co do woj. mazowieckiego nie podany): w woj. augustow-
skiem (najwyszy) 33"/c, ydów, w podhiskiem 17o/oi w pockiem
22-7°

„, w krakowskiem 187o. ^^ sandomierskiem l^G^/o, w lubelskiem

ll'4°/o' '^v kaliskiem (najniszy) ll7o- Istotnie w województwie augu-

stowskiem byJa najwiksza bieda, co ywo zajmowao Ijubeckiego

podczas ministerstwa. Pragn wynale rozmaite sposoby ekonomi-

cznego podwignicia tego województwa; wiadczy o tera korespon-

dencja z Grabowskim: LG i padz. 1828 i doczony do tego listu

memorya p. n. Coiip d'oeil financier sur le Boyaume, 31 padzier-

nika 1823, GL 21 padz. 1823- Votre soUiciude pottr Augustów est

óhin homme d'Etat... Por. o Nowosilcowie i o ydach: Mocicki:
To historyczne III czci Dziadów^ (Bibl. Warsz. 1907, II. 156);

o kwestyi ydowskiej w Królestwie po kongresie wiedeskim: Aske-
nazy: Waleryan ukasiski (tame 1906, Iii. 16).

113) Ob. tom I, str. 104 i 45^, przyp. 9, oraz niej sDostp do

morzaa przyp. 21, str. 592

114) Ob. wyej str. 351—363.

115) Por. tom I, str. 498 nn.

116) K. Ko zmian: Pamitniki III. 108.

11V) Najjaskrawsze wybuchy W. Ks. Konstantego daway uczu
si polskiemu spoeczestwu, jak wiadomo, w pierwszych latach Kró-

lestwa. Peno o tem szczegóów we wszystkich pamitnikach; sporo

nieznanych, które zebraem z materyaów archiwalnych, spodziewam
si wkrótce spoytkowa; por. tom I, str. XI, XII.

118) Por. tom I, str. 245, 499 Wyczerpujce opracowanie tego

przedmiotu mam zamiar pomieci w osobnej pracy.

119) Schmidt do Bernstorffa 29 lipca i 17 padz. 1820 (A. B.).

W drugim raporcie: »S. M. haben in den letzten zwei Tagen wie-

derholt geaussert, dass sie mit des Herrn v. Nowossiltzoff Beneh-

men hier sehr unzufrieden sind... Now. wird wahrscheinhch bald

nach Russland versetzt werden«.

120) Akt oskarenia daby si atwo uoy z zapisek w dzien-

niku Bajkowa (autograf w bibl. ord, hr. Krasiskich); np. w styczniu

1828 znaleziono w ogrodzie w Frascati zwoki martwej kobiety, po-

dobno panny sucej pani Wsowiczowej itp. Nowosilcow wyjecha
wówczas natychmiast na nowe ledztwo do Wilna itp. itp.

Dostp do morza, str. 329—404.
ll Korzon: Wewntrzne dzieje Polski za Stanisawa Augusta

1883/6), II. 171 nn.
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8) Tamif* W, tabl 120.

8) Sludyum niniejszi^ opiera %i^ w sDacsnaj os^d nm oeon«>j

moiioprilii o historyi pnmkii-j [mlitNkt " '^ rnann
Oo«chicht<» il«'r preu5Hisch-«l«'utMrh.'u ll.i.. . - • < •-

gettelll (Oldonburjc iind Lcipzig 1m92>, 8-v«

poytkowa} w tem dziele, jak puwiada w przód inowii*, crtf«/« Amm-
derte ttiarker Aklpuhdude tajnego archiwum p -^'o w h
nio). Josl to t«'. przrwa/nio nio tyjo oprarou ....,, j.*,» rarr--

zczenio aktów, chronologicznie z^zoregowanych, z oblitym n

lom ródowym, podanym (boz krytycznogo równiei opracowania.

np z inyincini datami lub bez Hlwiordz<Miia dat* na i koAou
dzicia. Tq cis, c/c;«to bezkrylyczti zaleno-i i'- ' --•'Tt^

gruntownego dzi(>la od matoryalu archiwalnego u) . .-

•twinrdzit^. opracowujc cz(; 8po>.ytkowanogo tam materiau w ar-

chiwum berbskiem .lu>. sama zatem wy?cznoA<* bogatego niate-

ryalu ibcz uw/gh'dnienia innych nawet lalwo do^'*""^'' ;r....?..f>

wpyna na jednostroiinoA*- sdu. Wedug autora ..i

zawsze po stronie i'rus, wi* wszelkich starciach handlowo-pulity-

cznu'h z innemi pastwami Wszelka obrona inleres<)W ••-

cznych. sprzecznych z pni^^kimi interesami, pi<jlnowana jest ;......

szykan, uporu, bezwzgl<,Mino.4ci itp
;

jeli za ihodzi o mtercsa K

lestwa, oburzenie autora na tintrygi* Polaków przekracza taswy-

czaj dozwolone granice w powa>,nem traktowaniu inkirijo zwlaatcsa

przedmiotu, jak hisoryn polityki hnudlmtej. Nie mo/naby \x\\e6 mc
przeciw stosowaniu etyrznych lub ekonomicznych kryteryów w tdiie

o polityce handlowej, jeliby to kry terya wynikay Bjakichkolwiek «/fMuf,

choby tylko z zasady szanowania obowi. i traktaktow i rn*^

tolnoj ich intcrpretacyi. Takiem jednak krw ,,..in za«t»> ••* •••• -

historyi pruskiej polityki hamllowej nie powoduje si^ we .

wszystko wycznie jednym miernikiem pruskiego Intcreau. Wobec
takich wla.4ciwori tego zreszt tak gruntownego i tak '<•

cowane^o dziea, szrzecrólnn warloAt^ it-i'* Ma nas iii.»

chowane w papierach Lubeckiego, odii si^ do l\ >

zupenie spraw, przedstawiajce jo la l przeciwnego wr^*g siano-

wiska. me bez jednostronnego rówmei nier.iz zabarwienia.

4) Marlwns: Uecueil d ;
•• ^.h ,%( cotivenlion« conolus par la

Uussio aveo los puiHManc<>s • ii>s, VII 18K>. sir di nii. /.raau

gabinet berlii^ski wystpi z daniem reslytucyi sInliM tfmo prmed

r. 1807 UDi'*}^ Knesebecka'. ^'dy )ednak Aleksand< • »

dania stanowisko bezwarunkowo ' •
''-•

1

cofn je natychmiast, wobec czego <

8^ god/in za poArodnictwom Steina, na potUtawlo prupoaycyt r<

skich, a bea ^.adnych konlrpropoiycyt pruskich w senaio idaA Kn*--
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sebecka. By to zatem jedynie ballon d'essai. Por. wyej str. 539,

przyp. 203.

5) Tame str. 78, 80.

6) Z i m m e r m a n n 1. c. 14.

7) Ob. tom I, str. 212.

8) Wierzytelne kopie obu penomocnictw w papierach Lube-

ekiego A/23.

9) Martens 1. c. VII. 331. llojiHoe Coópanie aaKonoBt P. H., XXXV
Nr. 27.458, 27.586.

10) Arch. szczucz. A/23.

11) Ob. tom I, str. 57. por. Bojasiski: Rzdy tymczasowe

w Królestwie Polskiem str. 39.

12) I^or. tom I, str. 192.

13) Zimmermann 1. c. 17. 14) Tame 17. 15) Tame 18.

16) Tame 20. 17) Tame 18. 18) Arch. szczucz. A/22.

19) PIRA. 21 grudnia 1816.

20) Zimmermann 1. c. 60. 21) Tame 22, 59. 22) Tame 62.

23) Tame 76.

24) no.^Hoe Coópauie 8aK0H0Bi> P. H., 27.586,

25) Zimmermann 2!. 26) Tame 63. 27) Tame 60, 61.

28) Do str. o63, w. 9 od góry — Dyskretn t misy otrzyma
Mohrenheim podczas negocyacyi berliskiej r. 1824 (ob. wyej str.

388). Na pocztku grudnia Aleksander wyda ostateczne instrukcye

co do granic koncesyi, których Mobrenbeimowi nie wolno byo prze-

kroczy w toczcej si negocyacyi. Zaleao mu wówczas bardzo na

zakoczeniu przewlekych rokowa; powtarza: »I1 faut bien que cela

finisse« ... W lad za tern pojawiaj si w korespondencyi Lubockiego

z min. Sekr. Stanu Grabowskim do przejrzyste wzmianki o sumie

3.000 dukatów, które Cesarz poleci z zapasów kasowych Królestwa

posa w dyskretny sposób do Berlina na rce Mohrenheima. 22 gru-

dnia 1824 Grabowski pisze: »Vous recevez un office provisoire et

secret relativement a une somme de 3.000 ducats destinee, vous vous

doulez bien pour qui a Berlin. Oette marche a ete choisie comme
la plus secróte de toutes, et vu la probabilile que n'envoyant pas de

courrier, une dópóche de vous au Baron de Mohrenheim seiait sans

faute ouvert,e a la poste et comprometterait la personne, a lauelle

le cadeau est desline«... W Petersburgu przywizywano widocznie

niema wag do tego yypresentua ; 19 stycznia 1825 Grabowski nie-

pokoi si, e niema od Lubeckiego wiadomoci o wysaniu 3.000

dukatów do Berlina. Lubecki odpowiada 2« stycznia: »Ayant a la

lettre exócutó les ordres que vous m'avez transmis, rela(.ivement aux

3.000 ducats, je ne vous ai pas parló de cette affaire qui m'avait

et6 proposóe indirectement, ii y a environ trois mois, parceque je
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r<'()iiicnai8 k ontoiHior un de profttnd,^ -..i

croifl binn, no rapportor.i pan Mon inl/T^l j. . ..

byl koczy pomyAlnie nfjcocyacye bez takich prezentów. »V.

de profundis pour Ics .H.CyK) diuMt.H a fort aii: w<it

ijui Drabowski 9 lutogu 1826. Wkrótce pot«M.. -

'

boki: »Pour t^Tininor entioromciU laffairt; «!•

dirai (pu; la (':iisM«> Oun^ralo a priit un rccu do M. Frenkel (znany

ówczosny bankior warszawski, przoz kt«>r<>go ponlano prsekas na
Brriin) (pii, d<* son c^lii a cntro los main.s Ic r«'c*?pi<JMV de M. le Ita-

ron. Afin donc d'tMi)pechor lo nom do cc dcrnier do panUtre dana
notro coinptabiiitó, jo vous proposo de vou8 adresfer lon rocu que
vouR gardercz k c6ti^ dn Toniro qiii voun avait ól<^ donn^ et que
vous romplacoroz par uno quiltanc« do i'ous, laquolle quittance - — ••

dóposóc k la Caisso Gónórale, en reinplacunient do coUe du banq
qui lui sora renduo. flors 8a Majestc^, voufl, moi. Freokol. le Baron

et finaloincnt la doniioro main oii la soinine a du .s'ftrr»^tor, p«Tsonne

no pourra donc approndro par co nioyon qucl esl reiir' • "ji lut

a iS\A assigni^*... (Irabowski musia odwoa si w lej • do

Cesarza, boz upowa^.iiicnia którego nio wa>.yl si decydowa nawet

o forin.ilnoj stronie tej didikatnoj kwestyi. List I. i ico do Gra-

bowskiego z 26 czerwca 1825, w sprawie tego r« >,*.... list z dati|

pó/niejsz<| o 3 miesi<')ce od podpisania berliuskiej konwoncyi z 11

marca 1824. wiadczy chyba, e ta suma 3.000 dukatów do«taJa tl^

przez Fraenkla czy za poi^rodnictwcm Mobrenheima do rk, dla któ-

rych )}a j)rzoznaczona.

29) Zim mer mann 68.

90) II0.111. Coóp. HaKoiioBi. i'. W . XXXV *I III. 06nM oioJUiMde

KT. Tapiic|)ajn. str. 85. (Jb. ni/ej przyp. 64

31) Por. Allgemoino Deutsche Hiographio, tom XX. str. 2 -4 i lom

XXXII, str. 408 nn. (s. v. Maassen i Molz)

32) IIo.nii. Co6p. aaKotiori. V U . XXXVI, Nr. J7.987.

33) Hyloby to wdzi«;czno zadtUiie stwierdzi lub p j

rozway, czy zachotlzil jaki."4 zwi.izek pom««»dzy zwroliM
j

polityki w kierunku wolno-hamllowym a owoao.snymi . •

planami Aleksandra I. któro miay by ursoczywutnione w ciiigu

r. 1818 i 1819, a sparahowane przez AraK i, u«L{)pily nu

pnpowi cile reakcyjnemu? Por. t •' ' *"* '**^ "" ^

nie traci nadziei, o danom mu
przedmiotu. W kadym razie mic<Uy konwencyti 1 Prusami 19 .

dnia 1818 a p«»>.mejsi:yn» o culy rok zwroleu) 1 i

zachodzi .cisy /.v •
<

• ' '•; • • fya r. 18|8 •> . i

atwem, je>.'li w c.
_

1.1 nio byy i>i , y

manifestu z 20 listopada 1819. Dlatego lawarowano w konwoncyi

Snolka. t li. Sft
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r. 1818, e umówione taryfy bd obowizywa dopiero od 1 sty-

cznia 1820 {sic!).

34) Por. tom I, str. 245, 261, 499.

35) IIo.iH. Coop. saKOHOBt P. H., XXXVI, Nr. 27.938. O chwiejnym

do tego czasu i nieustalonym stosunku cowo-handlowym (od oku-

pacyi Ksistwa Warszawskiego) obacz ukazy i rozporzdzenia 23

wrzenia 1813 (daty st. st.) tame tom XXXII, Nr. 25.457; 16 grudnia

1813 (rozp. Komitetu Ministrów) t. XXXII, Nr. 25.499; 25 sierpnia

1814 (rozp. Kom. Min.) t. XXXII, Nr. 25.655; 31 marca 1816 (ukaz)

t. XXXIII, Nr. 26.217; tego dnia (manifest) Nr. 26.218; 28 czerwca

1816 (najw. zatw. opinia Rady Pastwa) t. XXXIII, Nr. 26.331. W r.

1817 i 1818 zajmowaa si tym przedmiotem w Petersburgu komisya

mieszana, zoona z urzdników Cesarstwa i Królestwa, a echa jej

czynnoci obijay si niekiedy o Rad Adm. w Warszawie. Tam na

posiedzeniach 16 i 21 listopada 1816 (daty n. st.) stoczya si w za-

sadniczej kwestyi walka midzy Nowosilcowem a Matuszewicem; 6

maja 1817 wyprawiono do Petersburga J. Wgleskiego i Kickiego

(»by pracowa w przedmiotach, które im przez Najj. F^ana wskazane

i3d«), dodano im do pomocy 3 urzdników; 15 hstopada 1817 W-
gleski znów pojawi si po raz pierwszy po powrocie z Petersbur-

ga (jako Minister Stanu) na posiedzeniu Rady, po tygodniu za od-

czytano na Radzie (25 listopada 1817) »raport z czynnoci komitetu

petersburskiego o urzdzeniu komór rosyjskich « (w Królestwie, obok

polskich), zawierajcy ju mniej wicej te same postanowienia, które

ogoszone zostay dopiero po upywie dwóch lat, w padzierniku,

listopadzie i grudniu 1819.

36) Ukaz im. do Senatu 14 grudnia 1819 (IIo.;ih. Co6p. aaKonoB^E

P. M. t. XXXVI, Nr. 28.930) o urzdzeniu komór itp. §§ 588, 633.

37) Tame § 587. 38) Tame § 7.

39) Tame §§ 589, 624, 666.

40) Tame §§ 625, 664, 674, 695.

41) Ob. przyp. 35.

42) Bloch: Finanse Rosyi I. 117.

43) IlojiB. Co6p. aaKOHOBT. P. H., XXXVIII, Nr. 28.964.

44) Marten 3 1. c. Viii, str. 5, 7; Zinimermann str. 68, 69.

45) nojiK. co6p. saKoiioBT. P. H., XXXVIII, Nr. 28.982.

46) Zimmermann 1. c. 68—70. Rokowania o rewizy konwen-

cyi petersburskiej byy ju zagajone od kilku tygodni. Alopeus o-

trzyma jeszcze pod koniec r. 1821 instrukcy dd. 7/19 grudnia, eby
rozpocz rokowania o zmian lub uniewanienie konwencyi z 19

grudnia 1818; w odpowiedzi raportowa 17/29 stycznia 1822, e nic

nie moe osign. Akta te przytacza i streszcza Martens 1. c.

VIII. 3, 4.
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4-7) Ziinmerinan n: 1. r. 72, z i»f/\io(/

tekstu widar, .« incriioryal tijn by (jako su

SchóliT.i lub annex OhUimible) przeznaczony rnct*'} dla I

ni/ <I1h Berlina.

48) Lubeckie^'() ]'rrcis histort^iur n st., mi.k.i. h h.iiMiiouy^U x 'ru-
Haini (sierpie 1823. Arch. Mzezucz. A ii;.

49) Martons I. c. VIII. 11; Zi in mcrmann I. a 78.

60) Zim mer mann 1. c. 76, 76; por. Martcni L o. VIII. 18.

61) Lubecki. objw.szy urz^dn .*

rej rewizya konwencyi r. 1818
^

, ^

tniesice po obj«,?ciu ministerstwa przez Lubecki- i g po*

tersburga przytoczona wyej iprzyp. 46) instrukcya dla Alop4»ufia

(7/11) grudnia 18-21). Odt^id Lulieeki nie r * * .

kwe.sty.'|, tj, najpierw sprawi^ ro\viz>i o;

sfpnie sprawki ncjwego ukadu. W korespondencji Lu
bolewskim z kuca 1821 i z pocztku 1822 F cz<;*«to wBiniaoki o
konw-ncyi handlowej z Prusami: LS. 2, 9, 22, 21> ' i* M

stycznia, 21- marea 1822. Inleresuj;|Ca w tym o ^ :

wzmianka o memoryalo Lubeckioi^o (do Namiestnika^ w sprawie

rowizyi konwencyi z r. 1818. Momoryal len by czytany na posie-

dzeniu Hady Administracyjnej i "atakowany pr/ **'
'

wieral on wskazówki, które miay by zakomuii

posowi rosyjskiemu w Berlinie, dla spoytkowania w ne^ .^ch

z Prusami. W kwietniu 1822 urywa sii; korespondoncya b nu:

S«'kr'!:irzem Sianu; Sobolewski wyjeda -
'' *

obejmuje zast(j'pKtwo ; z <jrabowskim za : , ,

lencya dopiero po upywie caego roku, w marcu 1823. cay ciaa

len bowirm Lubecki i Grabowski s:) razem, z pocztku podetn kil-

kuiniesi(;cznego pob} tu Lubr.
'

!' *
" . War-

szawie, gdzie Clrabowski pr/. .... , . . . ^ hut.mi

i duMzej z tego powodu nieobecnoci Cesarza Aleksandra N

tego czasu 1,ubecki wystosowa nowy inemoryal o stosunkach han-

dlowyeh z Prusanji, 29 grudnia 1822. w '

'

k;|cych si<^« rokowa dyplomalycznyi-h w ,
, ^

o ni siQ troszczy i stara sie uwagami swojomi. la
;

Nannestnika, strzec interesów Knileslwa B> lo jui trarci

jego o tym pr/.«Mlunoci<'.
'

' * M -

Mkim jeszcze w styczniu : _.. — ^ ^ \>1^ v-*

ma w listach jego do Orabowsk wzmianki o i») uprawl.

widocznie wyczekiwano cierpliwie reiultaiu ti>czi|i rj «l^

i'zygiMij:|C z jaki«'g)k)lwiek \%
i

'

««bcg. i

ogoszeniu pruskiej taryfy z \v. .ija iHJii. .^ j'

Lubecki energiczn kampanii;. Nio znamy ani stoczniowego elaN>*

88>
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ratu ani te marcowego i grudniowego memoryalu abckiego z r.

1822; wiemy o nich jedynie z korespondencyi (LS. 21 stycznia i 24

marca 1822, LG. 8 sierpnia 1823). atwo jednak odtworzy sobie ich

zasadnicze myli z uwag, zawartych w listach do Sobolewskiego,

w których Lubecki okrela jasno swe stanowisko w ówczesncm sta-

dyum sprawy. Najwyraniej zaznacza je w LS. 29 grudnia 1821

;

konwencya z r. 1818 za, Polska »pod haraczem*, ale pooenie jej

poniekd przymusowe, poniewa nie ma wasnych portów a 90%
towarów sprowadza z Prus, lepsza wic nawet i taka konwencya,

ni gdyby adnej nie byo »i zostawiono kadenm czyni, co mu si
podoba«. Radzi zatem, »eby powiedziano, e Rosya uwaa bdzie
konwency za nieby (tj. konwency z r. J818), jeeli dwór berli-

ski nie zgodzi si na modyfikacye w myl traktatów wiedeskich;

wtedy zaraz bd traktowa*.

52) Nie znamy tekstu instrukcyi, któr Alopeus otrzyma równo-

czanie z listem Aleksandra do Fryderyka Wilhelma dd. 30 lipca

(st. st.) 1822 (Martens 1. c. VIII, 12, ob. wyej przyp. 50). atwo je-

dnak odtworzy sobie jej tre z przebiegu berliskich rokowa we
wrzeniu 1822. Co do tych rokowa, zachodzi pozorna sprzeczno
midzy wiadomociami podanemi u Martensa (I. c. VIII. 14) i u Zim-

mermanna (1. c. 76); sprzeczno — powtarzamy — pozorna, która

wynika widocznie z niedokadnego streszczenia spoytkowanych ma-

teryaów berliskiego (Zimmermann) i petersburskiego archiwum

(Martens). Wedug raportu Alopeusa z 9/21 wrzenia 1822 ^Martens

1. c.) pose rosyjski zaproponowa d^accepter comme hases des nego-

ciations „les cotwenances mutiielles" de la Russie, de la Prusse et de

la Pologne, et de reconnaitre la suppression des clauses des traitSs de

Yienne de 1815 ayant trait au commerce. Zimmermann za pisze, co

nastpuje, o tym samym kroku Alopeusa, jako o bezporedniem na-

stpstwie instrukcyi, któr otrzyma równoczenie z listem Aleksan-

dra: »In der Tat kam Alopeus am 14 September ins auswartige Mi-

nisterium und bat um Ernennung einer Kommission, mit der er iiber

Ausfiihrung des Wiener Vertrags in Verhandlung treten konne, ais

aber die erste Beratung funf Tage spftter stattfand, beantragte er,

dass die Wiener Bestimmungen vorderhand ausser Acht bleiben und

man sich nur iiber gegenseitige Konzessionen verstandigen solle«.

To wyraenie vorderhand, »na razie «, ma tu niezmiern wag i w ra-

porcie Alepeusa z 9/21 wrzenia musi znajdowa si niezawodnie

jaki jego ekwiwalent, którego Martens prawdopodobnie nie dostrzeg

a wskutek tego przedstawi zagajenie berliskich negocyacyi roku 1822

w zupenie mylnem wietle. Gdyby Alopeus rzeczywicie zapropono-

wa we wrzeniu 1822 la suppression des clauses des traites de Yien-

ne ayant trait au commerce, nie byby móg w nastpnym roku do-

I
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iiia^.K- Hi«; ii;i i)oi|sta\\ )'• tych clatmeM s ' "

produktów do pruskich porlów. Co i

Peterflburga, to jednak trudno prz;

streszczone przez Zinin)(*rmanna, dowodz z niozachwian p«u
ci, io proponowa: odd/ '

dlowych od kwesty i »po ^
, ^

nowieniaini wicdeAnkiego traktiitu, kti')ra. wc<

wrzeónia 1822, miaa na razJH po/.o^tu na uboczu, aby me kompli*

kowa rokowafj o wzajemne stosunki. Hyo f

sko Lubeckicgo w kwpst^i rifgocyacyi t Ti ;

przypomnie, io Lubecki przebywa w Petersburgu, kirdy »pod o-

kiem« Cesarza ukadano instrukcy dla Alopouta; ie gównym pnrd-
miot»*m ówczesnych jego konfcroncyi z C' ' * *

resa polskifgo handlu wobec zasadniczej z .

mu handlowo-pohtycznego (ob. tom I, sir. 222 nn., *_'
.

miao twierdzi, e Aleksander kaza >pod swojeni okiem« wypra-
cowa instrukcyc dla Alopeusa wedug my>li. któro r

' :>ecki

podHun:i. U ile osnowa tej in^trukc\ i bya rzeczyw icie /,, z za-

sadniczym programem Lubeckiego — cho uoona »pod okiem« Mo-
narchy — to inna kwestya; moo wanie jej niejasno i elastycz-

noA znalaza wyraz w nieporozumieniu, którego lad y

u Marten^^a. H.'\tU co b.'id/. jednak naczelna zasada iu : ... ..o

której Alopeus zastosowa si 14 wrzenia 1822. to nic innego, jak

program Lnbeckiego: oddzielenie dwóch rónorodnych przedmiotów,

kweslyi tranzytu i wz.ijeuuiyeh st-munków. Tt) b\o "
" >

koóca przewodniri my.l.i 1.ubecki -go we wsz^'^'-! ^

ach o konwencyi handlowej z Prusami; na^ . . , :

w przytoczonem ju nieraz pi^^mie z 8 sierpnia 1824 p. D. : i%'<B<t

hiatorit/uf (A/24.

6H) Martens 1. c. \'III. I. Stanowisko, któr»» •' i.'.r.» /«».*.;
.

jli berliscy m<;owie stanu, opierao si na sof

pada porczona wiedeskim traktatom swoboda handlu na •

r. 177 ^ to tem samem upadaj-i i inne

lityczne tego traktatu, a mianowicie ,

uzna, o swoboda tranzytu do pruskich portów f>h>«;t.-i \

bnymi artykuami prusko rosyjskiego traktatu w i< .wh
niema w umówi** z Austry^*, o wt- .v i\ u\ u . ^-1 in-

dzie .Ae.H' zobo\\- '•' "•' fv>''''-y i,..,,
- '1 d

postanowie Wied. itu w |>

dlu na obszarze dawnej Itzeczpospolitej w granicach r. 1772.

64) Zim mor mann 1 c. 70, 77.

56) Ibmii Cop aoKoiioMi. I\ It XXXVIII ^- -^i '^- - - et)

grudnia 1822 (st. st.». Cay prijehic^j -praw > . i-
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Z póniejszych wzmianek w korespondencyi Lubeckiego z Grabow-
skim, LG. 14 marca, 20 maja 1823; wszystko to reminiscencye wspól-

nych prac i zabiegów w sierpniu 1822 oraz w styczniu 1823; kiedy

to obaj ministrowie wywarli w Warszawie nacisk na Cesarza, po-

wracajcego z Werony, eby utrzyma swoje decyzye z 1/18 sier-

pnia 1822. Cenne przyczynki do tego ostatniego faktu w raportach

Schmidta ze stycznia i lutego 1.^23 (A. B.).

56) Zimmermann 1. c. 76, 77.

57) For. t. I, str. 292. Aleksander zatrzyma! si w Warszawie
od 13 do 23 stycznia n. st. 1823, w powrocie z Werony. Natychmiast

po wyjedzie Cesarza wystosowa do niego Nowosilcow obszerny

memoryal (dd. 19/31 stycznia 1823) przeciw zapadym w Warszawie
decyzyom w sprawie handlu Królestwa z Cesarstwem, a za utrzy-

maniem zarzdze, które Gurjew wprowadzi podczas pobytu Ale-

ksandra za granic (brulion w zbiorach bibl. ord. hr. Zamoyskich).

Przeciw tej akcyi Nowosilcowa skierowa Lubecki memoryal dd. 26

lutego 1823 (wspomniany LG. 14 marca 1823), a to w porozumieniu

z Grabowskim, który po wyjedzie Cesarza zosta jeszcze kilka ty-

godni w Warszawie, na pocztku marca za uda si na stay po-

byt do Petersburga i tam broni dalej interesów polskiego handlu

(ob. wyej przyp. 55).

58) O Nesselrodem ob. Zimmermann 1. c. 77; o Alopeusie,

który wezwany przez Cesarza przyby przed nim do Warszawy i tam
go oczekiwa, Schmidt do Bernstorffa 2 i 24 stycznia 1823 (A. B.),

por. Martens 1. c. Viii. i 5.

59) Tre instrukcyi dla Alopeusa dd. 11/23 stycznia 1823 daje si
atwo odtworzy z raportu Schmidta dd. 24 stycznia (z uwzgldnie-
niem raportu dd. 1 stycznia 1823) oraz lej wzmianki, któr wraz
z dat podaje Martens 1. c. VIII. 15.

60) Aleksander, wiadom mikkiego co najmniej postpowania
Alopeusa, obostrzy instrukcy dd. 23 stycznia 1823 nadzwyczaj sta-

nowczemi ustnemi poleceniami, na co niezawodnie wpyn Lubecki.

Schmidt do Bernstorffa 24 stycznia 1823 (A. B.): »Uebrigens hat S.

M. der Kaiser beslimmt geaussert, dass auf den Fali der Verweige-

rung des Transis, aus allen Kraften und mit einem grossen Auf-

wande an Geld und Menschen, an einen Kana von Liebau nach Po-

lon d tou prix gearbeitet werden soll«. Silny ten nacisk stwierdza

take Martens 1. c. VIII. 15.

61) Zimmerman n 1. c. 77; Martens 1. c. VIII. 15; tekst w u-

rzdowym zbiorze pruskich praw, ob. tom I. str. 512, przyp. 19.

62) Pozycye taryfowe z rozporzdze dd. 25 padz. 1821 i 10-go

kwietnia 1823 (Gesetz-Sammlung fiir die kón. Preuss. Staaten 1821,

1823); ceny zboa na rynku gdaskim wzite z Gazety Warszaw-
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skicj. 1'rzy uklad.iniu t:ibelki "»itr. 388) zr«-' •' iiyu* > i;i«>.w do lej sainoj jodnostki tj. hmziu gak (Atlii« eeoy).
gdy w rozporz.-idzoniu z r. 1821 pojsycyo taryfowe odnon •i do
V, laszlu t4<) S»hnrf»'l). Por. |»r/yp. 6k

63) licrnsloiff do Sthmidla 1 in.ija 1823 (A. H '.—'-- .
.,

skrzyowa si^ z raporlem Schmidta dd. 6 maja 18*/3 /!«!••

donoHi o wra>.oniu taryfy z 10 kwietnia itp. aDer hiesiffe Finansml-
nistor hal, wio ich aus j^utor Qiic'll<* \s

"
|.

gen«ler Art iihor dii; krin. ViTor<iijur»i; . , . ..,. . ,-„ ;,.* ri|

dor Minister — keiu ('rleti uher die Art. in wrlcher /'». . «.

lands Freumlschftfi erwidert und seine Ikinkbnrkeit nn den Tny legi

Ich yuuhe einen Jieley fur meiut fruh^rf Hrhtipt- ^i hfi'

ben, dass dns prcunsisrhe Goiw^rnemcut nuf i'.tv ' 'tir

den Kfmig hauend, ohtie liiick^irht verfnhrt uud .•.»-

landa uud J'oleti8 Kostcn hereicheru tri//. Die Ht^chrHkMHg dm
Transiis ist ein Jiewf.is. dnsM J*renssrn mts deu Yerlusi t9

durchaus recht fiihlhnr eu iiiachen die Absichi kat Dientr i^

eustaud ist unertniylich ttnd eriun^rt ans Nnpolfons KoHt> y-

htem. Karz ich bin iihereeuyt, dass wenn dies YerUHni* forlb^tU-

hen sollte, cntwtdfr Dnmiy nn Polen oder l*olen nn l*r€tuiMen fnllem

mnns*. W tym sain\ mj istotnie 8cn.**io. nio tak adjn** •'•••' ...u>.

inalyczni<'j, przedstawi laibecki t spraw: li w m« : i-

luiostnika dd. 16 maja 1823; 2) w liiie do Grabowskiego s tej ta*

niej daty (Arch. szczinz. A/2, por. tom I, »tr. 30, alS. p' 'i».

Oba te pisma by/y w tym namym celu zredagowano, a mt.... > .. i«\

eby je przedstawiono Cesarzowi. Std w\nik:i, ie przeti 16 maja,

a tom mniej przed b maj a (data listu Schmidta^ I^ubccki nie wy-

Mtosowat a<lne^o niemoryaii tej troAoi wpro-l d

w takim razie oba pisma z 16 maja i tti •; •
' >-

malycz'iiej zreilagowaneibylyl>y zupdiie zl' ^ U

nie wymyAld oweijfo memoryalu. klórejfo je<len u^i*: • w wiemrin

t/umaczcniu (w »...« przylocznikachi ;

'

»•

dzenie* S<-hmidta m«)>.na sobn» t)lu«> ^^ mm .,..-.....

ie Lul>erki, \vUr«')lc<» jio na«i«'jciu taryfy z 10 kwu»lnia

wy, zredagowa ostry memoryal, uklerowany wproil d" ^'O

(!esarza i czyta go komu.A zaufanemu. Mofte t«»n •

ma go od tak ostrego W) ' ^V '
••'•••• -^ •

myhl si. miMnor}ahi wpi«. 'S

poda }i\ Aleksandrowi w dwtSch dawkach 18 r

pnia «lo Namiestnika l hstu do Tir

sarzowi 27 maja iliL. 28 maja 1- n

I.iib»M-ki zwykli' poro/.umiew a •*»«» w ^ *'
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chowa dyskrecyi wobec wasnego zicia (Mohrenheima), nic dzi-

wnego, e Schmidt znal tre memoryafu; Mohrenheim komuniko-
wa Schmidtowi wszystko, co go tylko mogo interesowa.

64) Nastpujca tabelka uwydatni niesychan fluktuacy cen

zboa na gdaskim rynku w latach 1818—1825, z nieustajc ogól-

n tendency zniki. Ceny wzite s z wspóczesnej Gazety War-
szawskiej. Podane tu cyfry oznaczaj cen w zp. za iszt, niespe-

na 33 hektolitrów (32-9772), czyli 60 szefli pruskich.

Rok
miesic

Pszenica yto Jczmie Owies Groch

1818 XII 1260-1360 700-720 640-660 400-420 860-920

1819 I 1300-1360 720-740 600-620 400-420 800-840

II 1000—1240 600-700 580-600 260-280 680-720

IV 1336-1380 730-750 610-630 420-430 820-850

» 860-1100 580-600 460-480 320-340 620-640

V 680-900 520-540 360-400 280-300 560-600

1821 III 480—760 340-360 260-280 200—220 340-380

X 860-1100 460-520 280-300 260—280 360-400

XI 720 960 440-480 280-300 240—260 360-400

1822 I 560-800 380—440 220-240 200—220 260-380

XI 540-760 360-400 280-320 260-280 360-400

1823 V 540-760 480-500 360-400 280-300 400-440

VIII 520-680 260—340 240—260 180-200 —

IX 520-680 230-280 240-260 180-200 —

1824 III 540-720 300-330 240-258 180-198 330—360

IV 480-600 270 300 198-210 270—300 180-198

1825 III 516-660 240—270 240—270 162-180 240-270

V 510-600 240-270 210—228 162-180 270-330

VII 480-600 180-210 168-180 138-156 221—240
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Gdzie w (Jutach n wiksze lu^.. .

niti mniej wi('Coj te sann* ceny, aliio l*

nie notowano, niezawodnie z lej samej prtyciyny.

a nai^fy spadek cen zho/a w ^u r 182^1 r

admini><ttai:y, jak o t(Mn \viadc/.y ur/'-

'

pnia i wrzenia 1K23, zachowana wg.. ,,

wem (Abt. 161, Nr. 464). Provintitmei.sUr Krieynfa Juttg an flen He-
gifruti{/S'I)ireklor Kwer, donosi 1 si-rpni.i, i.(* prxy y. •> sapft-

.s('>w z)oa w kroi. maguz}nuch u jiaden spotiob nit* mo/iiit wvAm-
bowa ceny po nad talar za szefel. Za najlepHze iylo paci m^ po
V')b n. od fasztu czyli 27'/) s^r. od szcila. »\V>nn noch grstrrn fur

alton schweren Kogj^on noch 2f>0 fi. p. j?Ieich. 1 ThI. 8« ,
^

pro Scheffel, auf Zalilungszeit abgoinacht f^ekauft '
'

keine lloffnung vorhanden zu sein, fiir unnern 1.

ren Preis ais 105 11. pro Last zu erzwin;;en, da die Prcise allrr Ge-
trcidegatlunjcen im Fallen sind iind 5ich die Kaunetit<^ dur( h die

gunslige Aussjiht der Ernie nur auf den notwendig^len Ij.t ' ' '-•-

schrAnkten, wahrond die Kaudeule, wciche noch alten - n

Hoggen liegon haben, alle gcrne Yorkaufen wollen. Vor8— l4T««©n
hfttten wir noch voll 1 Th. und violleioht daruber orhalten

und ich darf fiirehlcn, das jelzt nach 8—14 Tagen der S*'heii. j i.

gen auf 25 -20 Sdbergr. pro SchelTel gesunken i«l«. Pod t •< i; »

dat (1 sierpnia) raportuje Reyierttngs-Direkor Ewerl minintrowl je-

nerat-lejtnantowi v. !.,otluni do Ik-rlina o tym spadku cen i pro«i

o w.skaz(\\ ki, czy w ych warunkach nio^na prowadzi d ' -

da^. i jakie nnninuiin ceny ustanowi. W oiipowiedti pr.

kaz: wstrzyma zupenie dalsz sprzeda zboa, aby nie pri\cxyoia

sig do je.^zczc wiijks/ego obnienia cen (Minister v. J^^tnm am dtm
Oherprtisidenten Schiin 29 sierpnia). Odwouj--^. ' ' - >ra-

dzenia, pisa Loltuni do SehiUia 5 wrzenia; \iref-

den au8 der Denenselben mittlerweie zugegangonen bi^^onderrn Bc-

nachrichtigung boreits entnoininen haben, dass mil dcm V'i

ner Heslftndt' im Inlande aufgehOrt und " '• - •

«

von mir gelroffenen EmliMiung /.ur Au v

ponirt werden sollen. Die Mutivo lind folgi*ode: Di§ rttckt KmU.
die im Privnverkehr frhlemle Anasicht #m eiN#iN AfmnI* Httek tem

Auslnnde und dtr ^^ ' ' ' ' ' • ' '• ' ' prim gtworfrn und

la^scn noch em fenii «•! darf diiher. ^ic

Eure Excellenz richtig bemerken. mit Sf^inen V'orrAlen nicht mn den

inlftndischen Markt kommcn. ohno dio Pmtc lu ochr lu

MullosigUjMl und St. -'n und aelb*!
-

grdndeten Hc*»ehwer < len Wranl**" ^

65) Lubccki do Hoboicwnkiego 9 marca 18SX (Arch »tc« A M>
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66) Dli Chet do Metternicha 28 padz. 1822 (A. W.).

67) Por. wyej str. 91, 110, 120. W pierwszych tygodniach Kró-

lestwa Kongresowego projektowane byo utworzenie »sekcyi zagra-

nicznej « w Warszawie, a to pod Icierunliiem Leona Potockiego (z ty-

tuem sekretarza »sekcyi«) i 2 adjunktami (Boznaski i Ertel), któ-

rym ju bya nawet wyznaczona pensya po 2000 zip. (PPRA. 6 lu-

tego 1816). Po »upowanieniua Nowosilcowa do »wspóudziau w pra-

cach Rad}^ Administracyjnej « (ob. wyej 318) projekt t(>n pogrzebany

zosta w tej postaci na zawsze, wypyn znów na jaw w r. 1822

i urzeczywistni si wreszcie w tak »okaleczonej« postaci.

68) Ob. tom 1, str. 394.

69) Por. wyej str. 3-)l, ptzyp.

70) Ob. tom I, str. 314;. Do misyi Mohrenheima i jej anteceden-

cyi mamy zebrany wcale obfity materya, który wart jest osobnego

opracowania.

71) Ob. tom I, str. 335—350.

72) Zi mm er mann 1. c. 456—462.

73) Dla ocenienia ciarów, jakie pruska taryfa nakadaa na

polskie rolnictwo, niezbdne jest uwzgldnienie zmiennych cen zboa,

w ówczesnej ich fluktuacyi; ob. wyej str. 600, przyp. 61.

74) Lubecki do Grabowskiego 10 listop. 1824 (Arch. szcz. A/24).

75) Lubecki do Mohrenheima 28 kwietnia 1824, tame.

76) Ob. tom I, sir. 361, 528, W papierach odnoszcych si do

projektu kanau, z pocztku wspominane bywa poczenie z Ryg
lub z Libaw, ostatecznie jednak projektowano urzdzenie wielkiego

portu dla Litwy i Królestwa w Windawie, zapewne ze wzgldów
technicznych.

77j Lubecki do Grabowskiego 20 sierpnia 1824 {A. szcz. A/24).

78) Por. tom I, str. 131.

Sanacya finansów str. 405—462.

1) Ob. tom I, str. 89; por. wyej str. 415.

2) Schmidt do Bernstorffa 7 czerwca 1821 (A. B.).

3) A s k e n a z y : Dwa stulecia I. 372.

4) IIlHjiB^ijept: Hun. AjieKcau/ijpt Ilepstm, IV. 200.

5) Gazeta Warszawska 1821, Nr. 83. 85; Schmidt do Bernstorffa

29 maja 18-21 (A. B. .

6) Peny tekst tego tak wanego i tyle razy cytowanego doku-

mentu dold nie ogoszony i znany jedynie, o ile mi wiadomo, z wy-

jtków. Powyej streszczam go dokadnie wedug niemieckiego prze-

kadu, który Schmidt doczy do raportu dd. 8 czerwca 1821 (A.B.).

7) PPRA. 7 sierpnia 1819, tre odezwy dd. 20 lipca 1819, któr
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odczytano na tein |)ohi(m1z*:,iu, tianlzo uLanowcma. nt« Uk )r

silna, jjik reskrypt z 25 niaj.i 1821.

8) Ob. tom I. 8tr. 87, przyp.

9) Np. Lubfcki do Soholewukiogo 16, 21 wncAola. fA IfUtpmÓ,
2 grudnia 1821, do (rabo\' ^ (Arch. taei. A Yi A ?*'

10) i^or. toin I, 8tr.

11) Arch. 8ZCZ. 1) S

12) Tame A/2fi.

13) Sobolewski do I.udim ... _"> !.'» - i Ibil, >

14) Itostworowski : l'r.twn j-|)j. . . ntruna ^ #».,,-

lestwa Kon^osowego (Cza.sop. prawn. oko. VI 277 nn

15) P1*HA. pod przytoczoncmi datami

16) Bloch: rinansoKnl '* '
•

17) Nowo.silcow do Alek _ .., .

bliotecc ord. hr. Zamoyskich.

18) Zeszyt litogr. bfz na[*isu. woony do oprawnej k«i«;gi i.i

rajcej \\'c^li'ski<'i^o projokt Ustawy Sk.'
'

Okoowa, wynika z h.stów I.ubeckiego do

ni 1821 (gdzie przytoczono z niego niekt«')n» ari

powiadaj.'icemi tomu dokumentowi) i 29 grudnia lP2t i»s\fiti»m«l,

który i)kolow zaproponowaNl Arch. s/cz A'i(»

r.)) Nowosilcow do Aleksandra 13 lipca 18.M "'• »«r.v .

20) liubecki do Soboh'wskiego 16 wrze-nia 1

21) Suszno spostrzeenie iU^slworowskiegu 1 c.

22) Por. tom I, sir. 119 nn.

28) Ltibecki do (irabow8ki(>go 26 lutego I8'J6. j. w.

24) Ob. tom I, sir. 463.

2&I Obuj konsulowio, pruski i auMtryacki, pne«lali w fturoich ra-

portach do Herlina i do Wiednia pa>.d/i«!

skioRo («ll. Iw paidz.i. Naim*-'"' » '-I. U*

17 pa/.d«.\ w niemieckim \n l)a Chel

i odezwj Komisyi wojew. mazow. Nr. 66.199 (w

cyi) l)u C'het do Metlernicha 4 listopada 1821 (Nr. Hm*

do Bt»rnstorlTa 25 listopada '^ ' V n '/ i^'-''
•

jodynie o>«now»j oilezw Nami
Koskrypt Sobolewskiego dd. 12 sierpnia 1821. i odp

Had wojewódzkich, od zytnny byl na poMimUrniu iuu> AUi

cyjnej 28 siei pnia (PrU.A.)

2Gt ('z<jsty zwrot w li'<lach Lu. » Ho H-.

27) Nie xnaj;|0 oryginalnejjo tekstu o

nie r«jczymy za doklaln

28) Sobolewski «lo L.u. » .m .s - •.

29) Tene <lo tego 1 i liHl«ipuda ' W dr

I
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licie Sobolewski pomyli si piszc, e Cesarz »po tygodniu* poru-

szy znów spraw antycypacyi. Byo to dopiero po dwóch tygodniach,

nie na nastpnej zaraz, aie na drugiej z rzdu audyencyi (o czem

w licie z 14: listopada). To szczegó nieoboitny ze wzgldu na dat
raportu Nowosilcowa (3 listopada, przyp. H2), który doszed Cesarza

tu przed audyency 14 listopada, a nie by mu jeszcze znany przed

tygodniem.

30) Lubecki do Sobolewskiego 2 grudnia 1821; PPRA. 14- padz.

1821. Na str. 437 i 439 wkrada si mylna data posiedzenia, na któ-

rem Rada Administracyjna debatowaa nad antycypacy i nad ode-

zw: 16 zamiast 14 padziernika; powinno by 14- go.

31) Lubecki do Sobolewskiego 24 listop. i 2 grudnia 1821 j. w.

32) Nowosilcow do Aleksandra 3 listopada 1821 j. w.

33) Lubecki do Sobolewskiego 10 listopada 1821 j. w.

34) Schmidt do Bernstorffa 5 listopada 1821 (A. B.)

35) PPRA. 14 padziernika 1821.

36) Lubecki do Mikoaja I. 28 grudnia 1828, (Hoffman): Coup

d'oeil sur Tótat politiue du Royaume de Pologne sous la doraina-

tion russe (Paris 1832) str 238.

37) Tame str. 116.

38) Trudno zupenie cisego obliczenia stanu depozytów we-

dug dostpnych nam cyfr polega na tem, e w cigu roku wyco-

fano bez wtpienia niektóre depozyty.

39) Projekt Ustawy Skarbowej Wgleskiego (ob. wyej str. 417)^

rkopis oryg. arch. szcz., str. 179, 191, 203, 215,

40) Gb. tom I, str. 472.

41) Zbiór przep. administracyjnych Królestwa Polsk., Wydz. Sk.

V. 65; Bloch: Finanse Królestwa Polsk. tabl. XIII.

42) Bloch 1. c. tabl. XII. i XIII.

43) Tablica uoona wedug ogólnych cyfr budetowych poda-

nych w Zb. przepisów administracyjnych Kroi. Polsk., Wydz. Sk. V.

27— 75; ruble zredukowano napowrót na zp., wszystkie za cyfry

zaokrglono do dziesitek.

44) Por. tom I, str. 140.

45) Wszystkie te szczegóy zaczepnite z korespondencyi Lube-

ckiego z Sobolewskim LS. 10, 24 listopada, 2 grudnia 1821, 7, 21, 27

stycznia, 4, 16, 23 lutego, 9, 23 marca 1822, SL. 21 listopada, 12, 15

grudnia 1821, 27 lutego 1822. Godne uwagi, dla oceniania caej spra-

wy, s zarzuty Sobolewskiego w licie do Lubeckiego z 27 lutego

1822 i odpowiedzi Lubeckiego z 9 i 24 marca 1822, j. w.

46) Dziennik praw Królestwa Polsk. VIII. 39, 343; Grabowski do

Lubeckiego 15 padziernika 1823, j. w.

47) Lubecki do Sobolewskiego 7, 18, 21 stycznia, 4, 16, lutego, 3,
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16 marca 1H22; 8oboI«'W»ki Ho I.tib . k . - , Uj Hyemiu, 4 l«i-»rt fS
marca 1822; Grahowiiki do Lub. . ,, .^-o 7 kwieinUi 1818: tu a
OrabowsUif^o 19 kwietnia 18i3, 10 listopada 182. J. w.

48/ Ob. tom I, Hir. 216. 488

49) Por. przyp. 47: kon»«pun«lcncya z kwtotala 18SS.
6<i) Celem skuleczncjo poparcia iwei^o proirramu rhnnnmirfin^u

Liibfcki postanowi zagarn do .

stwa gciriiictwo i sprawy pf •

tnia w niezmiernie) ciarakt.

Lubecki poshi^ciwal si w podobnych draliwych kwestyach. W ww>lu
razach zaw«izi;fzal tej taktyce powo<lzt>i)H*, «; h

star i nie dotykaj;ic mioci whmrwj !• '
•

.,

byo mu potrzebno. W papierach I.ui

stowskiego dd. Tarchomin (posiadtor Montowskie^ffo pod W
28 listopada 182t, a wic wanie z czasu, kiedy «

oddzielenia dyrekcyi górnictwa od mininti - ••• wi j\ik

odszed by w tym przednujjeh* raport N ^ raburi^

(LO. 19 listopada 1824). w dwa tygo<lnie po tein raecs bya oatat^

cznio zdecydowana (GL. 13 grudnia lh24 . W h<

poddaje Lubeckiemu myl wydzieri.iwie- •
- .

w Królestwie jakiej zasobnej kompanii a

•mniemam bowiem - dodaje — ie w ka>.d\m ^ ^

cya rzdowa nie zmazaaby u nas \vi<;cej, jak u

dnego grzechu swojego*, tj.: jak d:i' — *

ie koszta administracyi b^d poclii

Btowski, wierny swoim zasadom ekonomicsn>m. by( pr.

nietylko monopolów, ale w ogóle

jakichkolwiek przedsibiorstw a zwii-//

nwszy sw myl (»z ktiir — dodaje

pomysami Ksi uczynisz co sechcenst), ofiarujii aic w lej Aprawt*

napisa do Anglii i do Francy i. jeieli I,, bdzie

Przestrzega jednak: »l'ó>.k(dwiek K^^i/ '- '

myl przy sobie zaehowa. bo .Siasz\e. u^

szego górnictwa, przez mio wln^nii je«l w*^.

niu przoiiwnyi. Uwaga bardzo c)

Mostowski patrza krytu

Hzyca w podniesieniu g";

czas kul u nogi rztlowego górnictwa w Kr- «*

tem nic prieszkadza objiin il\r« ^cyl prtoa I

SBOsególnie jost w l) m 1

...

si^ do rozmowy, jak mu = ,

i na lasadsio tej rozmowy prxypu«xcaa, U l#ub. b^ai« i«ir> '

aprobowa. »\V ostatniej nassej roimowlo o4wadca>' y^ uo
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sldiwo wzgldem najdogodniejszego nadal zarzdu górnictwa, któr
ja ze wszech miar dziel: mniemam bowiem, e w kadym sposobie

administracya rzdowa... « itd. jak wyej. Otó nie ulega wtpliwo-

ci, e Lubecki wówczas przynajmniej zgoa nie myla o wydzier-

awieniu rzdowych zakJadów górniczych; wiadcz o tem rozlegle

jego plany, wanie w tym czasie szeroko wyoone w listach do

Grabowskiego z 11, 19, 28 i 28 listopada 1824. Albo to by zatem

fortel wobec Mostowskiego, eby go pozyska dla oddfJelenia dyrek-

cyi górnictwa od ministerstwa Spraw Wewn., albo pian rzeczywisty,

obmylany na dalsz met, po podniesieniu rzdowego górnictwa

na taki stopie, iby mona z korzyci traktowa o wydzierawie-

nie. Fortele tego rodzaju nie naleay do rodków praktykowanych

przez Lubeckiego, wszystko za raczej przemawia za drugiem przy-

puszczeniem. » Administracya poczona z dzieraw «, jak w organi-

zacyi t. z. »kabaku«, jak w urzdzeniu waciwych monopolów (ty-

toniowego, loteryi, poniekd i solnego) i w niedoszym projekcie ko-

lonialnym — to bya wedug Lubeckiego najwaciwsza forma ad-

ministracyi rzdowej, porczaa bowiem pewien niezawodny dochód,

a ponad jego wysoko dopuszczaa przedsibiorstwo do wspóudziau
w zyskach, rosncego stopniowo w miar wzrostu dochodów, wsku-

tek osobistego zainteresowania i zapobiegliwoci przedsibiorcy.

Kombinacye tego rodzaju mjay w oczach Lubeckiego jeszcze t
warto, e kontrola rzdowa nad wysokoci rzeczywistych docho-

dów uatwiaa suszne ustanowienie warunków dzierawy przy ka-
dem jej odnowieniu. Ob. wyej str. 454. Bardzo by moe zatem, e
Lubecki, obejmujc zarzd górnictwa, mia w dalszej perspekty-
wne jak kombinacy tego rodzaju w sprawie eksploatacji rzdo-

wych zakadów górniczych i o teai wanie wspomina Mostowskie-

mu, wprzód jednak uwaa w kadym razie za niezbdny warunek

takiego urzdzenia: podniesienie górnictwa z pierwiastkowego stanu,

w jakim si jeszcze naówczas znajdowao. Szkoda wielka, e nie

wiemy, co L. odpowiedzia Mostowskiemu na list z 28 listop. 1824.

Jeeli bowiem rzeczywicie w plany jego wchodzio wydzierawi
kiedy rzdowe zakady górnicze w opisany powyej sposób, to

odsuwanie takiego planu w dalek przyszo byo niezawodnie nie-

tylko w zwizku z koniecznoci poprzedniego udoskonalenia za-

kadów górniczych. Obcej, angielskiej Inb francuskiej jakiej kompanii

nie myla niezawodnie dopuszcza do zysków, jak wogóle nie za-

pala si bynajmniej do cigania obcych kapitaów (ob. tom I, str.

193). Wola raczej czeka, a wielkie operacye, których plany go

zajmoway, »zmobilizuj« upione bogactwo narodowe i wydobd
na jaw kapita krajowy, zdolny i powoany przedewszystkiem do

skutecznej cksploatacyi przyrodzonych bogactw kraju. Wbrew oskar-



foniom Komiana, jakoby I^uhfcki okaxal w tej tprmwla ni«>n>.ii>oo
/(lz(; wadzy i dla jej zaspokojenia orms i sem>ty nmi\ ^m
/Ai.i!,iri\:\\ j^<')riiictvvo rz.'jdo\vo do ||^ f|A
III 29M), nalo/y stNvi4»rdzi<5 na p^

Umi, o L, zachowywa Hic w i-

ci, co najmniej zaA ze stcze^^ólnym takU>m. do
walay j(o tom bardziij zajcia kc ^ mi w
/i;by go nic poili^jrzywano o ci • - • • .« xa**ii

W pi«rvv9zym licie o lym j- . 14 m .

bccki stwl«?rdza, e myl przy^-jczcnia dyrekc>i jf » dn mini-
sterstwa Skarbu wysza od N.i ka. uznaic aa v,

suszno takiego ur/;ulz«nia, ro/.N>. .'.^rt-^in uigldy ; r., r..,iti t

I konkluduje, e najiepi<j byoby <b-. w\ i •. iwn pr««Mlii i- ..

czy. zwaszcza z«« wzgldu na niedokonan j«'H«cm« r^
niinistiTyum Skarbu i na swój rychy — jak zaw«. \%%-

jazl do i*arya w sprawie likwidacyi frn ' •
'

samym licie, uznajc w zasadzie przN ;
_

*

do ministerstwa Skarbu za krok uzasadniony ze stanowiska necso-
wego, nadmienia zarazem: >la section de rindustrie et <

rang anssi tout naturellement sous la pr^ • • '• -

sttNre, parcetpie, connaissant la baiance «!»•

ploitations, ii cst plus a m^me qu'un autre de pou<i»er le* fabncaniii

et artisans vers la production des objet.s iw ux et

!a quotit d'encouragt'mrnts dont il
' ni.. A-

sfaby, poniewa statystyka handlów • i powim
by dostpn dla minist(Tyum Spr. Wewn. jak tlU m uin

^katbu. Jakby te czujc sabo tego ar;.
'

do i)rz\ kadu Uosyi. z g»>ry za otlpirr

pr/ykadu njogn* si(» nasun: »la li

Tutilili^ d'une semblable mesure dans un payii neuf : elle ira paa ttttYl

ii cet gard la marche de« nations plus m«!unt

lioii et rinttryention du (iouverncmcnt eni li

mutile La simlitude dc notre poMlion parait •

doptlon de8 m^mes moyen««. Wida i toj wymownej ar^unt

e Lubecki pragn zagarn pod swc^j kierunek n

ale i sprawy przemysowe, j«-' '

'

czyiul lo albo prz'z pewn .,
i

-
. .

albo to moe i 8xcterze woIbJ wówcaaii |« •pra\%-

poniewa niezawo<lnie wielo gale>a«) od pirrw

czy po pzyczeniu tych dwtuh w\ '

'

za co nie mógby by przyjmowa y
,

wem po dokonanem ich prijcieiiiu musia na cUttftMjr «•«• wjuto

H si za granica. Uex dyplomacji satem — lo chyba joA p«wne -
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proponowa, eby wydzia górnictwa powierzj^ó na razie sana emu
ministrowi Spraw Wewntrznych »en personne, afin qu'il s'en occu-

pat directement, comme le Ministre des Finances s'occupe de la di-

rection des monnaies; par ce moyen, ii est a esperer qu'en adoptant

un plan nouveau, ou bien en faisant subir a Tancien des rectifioa-

tions convenables, ce Ministre parviendrait a augmenter la fortun

publique«. Ostrze tej propozycyi byo istotnie zwrócone przeciw Sta-

szycowi ; on zarzdza wydziaem górnictwa, z uporem za i zrozu-

mia u zasuonego starca zazdroci, nie dopuszcza nikogo do

mieszania si w sprawy, w których uwaa si za najwybitniejszego

w kraju specyalist; wszak wida z przytoczonego powyej listu Mo-
stowskiego, e sam minister, bezporedni zwierzchnik Staszyca, mu-
sia liczy si z jego powag i konspirowa niejako z Lubeckim

przeciw Dyrektorowi Jeneralnemu w wasnem ministerym. O ile

zatem uzasadnione jest oskarenie Komiana, e Lubecki wygryz
Staszyca z dyrekcyi górnictwa przez zemst za jego opozycy prze-

ciw projektowi Towarzystwa Kredytowego, mona sd o tem pozo-

stawi czytelnikowi. W kadym razie Lubecki uwaa podniesienie

górnictwa za jeden z pierwszych warunków rozwoju przemysu kra-

jowego, ze wzgldu na exploatacy krajowych kopal elaza, w 70-

letnim za Staszycu widzia nieprzeaman w tym wzgldzie zapor,

wanie wskutek »niezalenoci zdania« (Komian) powaanego po-

wszechnie starca. Suszne uwagi o niezaprzeczonych zasugach Sta-

szyca wobec górnictwa jak i o przeszkodach, których dalszy rozwój

tej gazi przemysu doznawa z jego strony, w LG. 10, 19, 28 listo-

pada 1824: »la terre a tout fait pour nous enrichir; les hommes se

sont trompes dans beaucoup de points, et ii aurait peut-6tre valu

souvent mieux ne rien faire de tout; mais Tayenir nous dedomma-
gera<r,.. Lubecki stara si wedug monoci uszanowa draliwo
Staszyca; wskutek jego stara Staszyc zosta mianowany ministrem

Stanu. Przebieg caej tej sprawy dowodzi, do jakiego stopnia udao
mu si w krótkim stosunkowo czasie przejedna Mostowskiego i po-

zyska do wspódziaania, pomimo tak zasadniczych sprzecznoci

w pogldach i pomimo osobistych przykroci, jakich od niego do-

znawa (por. t. I, str. 182 i Komian, Pamitn. III. 293). Propozycya,

eby dyrekcya górnictwa przesza pod osobisty kierunek ministra

Spraw Wewntrznych, stanowi niezmiernie charakterystyczn ilustra-

cy taktyki Lubeckiego. Mia ju wówczas szczegóowo obmylone
plany podniesienia górnictwa, jak wida z korespondencyi z Gra-

bowskim i z innych jego papierów (A/23); jeliby Mostowski mia
górnictwo pod swoim bezporednim kierunkiem, L. liczy na to, e
wpynie skutecznie na stopniowe wykonanie tych planów; o tyle ju
stosunek jego z Mostowskim przybra pomyln posta. Zachowujc
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za4 Uj (lftlikatno4 woboc nUntzof^o kolei^. u»,„^ »-- droM
przyczoniu nii-tylko wydziau górnicxego ale i u trmy-
Hln\v(*i^o do ministoryum Skarbu, oo do pirrwnt^fgo • p .m
skutkiorn, co do druj^icico b-/jik\jtnrsnie NaWy lu nadto awrt^id
uwagr;, /«? taktyka Liibi-rku-go w t*-. ^t.ri^.t,.. r. .. c . ... .. .i«^y^^

OH.|dzi j^^dynie na podHtawio p6}urz< ^bow-
sklego. któro sin zachoway, a boz inajomoiri »|Kmrnycli«. ktrr U
d()I;|cza do póurzdowych. Gdy ! -^
wji' wydziaf«)W gcinnczego i pr/ . - „ .. ^ ..icto

I.ubcckiogo z 14 maja \SH, Grabownki odpo\% u t}m pncd*
miocie ju>. 19 maja, a zatem w liAcie, który ik' .1 t»^ g UitUm
I,'jbockiogo z 1 1 maja: iW materyi StaJizyca i

od dyroktyi ktiiis/.lu i przcmNsIu pisr<j do K**.

81^ to prziMJmioty, pierwszy przynajmniej, na pierw

pierwszej audyoncyi u Cesarza) rozwiza. Skoro ta w popr«iHinicli

lislarh polmzodowych I.ubeckiego mc niema o t> '

widoc/nie zatem odpowiada ('ira)ow8ki w tym u ,, ...i , ^

list Lubeckiego, doczony do ostatniej oknpedycyi z 7 maja. Fom-
8/.enie tej kwcstyi, do draliwej ze wzglt^du na o«oby i akompH-
kowanej, w lijicie poufnym, jest wk rail« rai*etj| rbarmklary*

slyczn.i, mo/na przypuszcza, e Li i tam otwarcie odafooil

swojo zamiary. Zreszt.-^ naley to do wlaAciwoAci p44ura^low\ch H-

Htów Lubeckiego, przeznaczonych do odczytania na au ych

u Cesarza, e I^ unika w nich \vszolki»j krytyki po«t^poH^niA ao-

ir>gów lub innyci osub. z wyjtkiem naturalnie Nowoailcowa, a caa-

Hami niektórych jego popleczników; ogólnikowa krytyka cs^alo wl
zdarza, lecz bez wymieniania osób a nawet bez wyrainych jaktcb*

kolwirk aluzyi do osobistoci, do których si tarsuty odnoai.

Wzmianka w licie Grabowskiego z 19 maja: »plaB^ do K«. Namie-

slnikat — dowodzi, e li. ju co najmniej 7 maja proial Grabów*

skiego o napisanie listu, któryby móg Namiestnika albo dupi«ro

skoni do inicyatywy w sprawie pr. ' - - • mmi-

Htrryum Skarl)u albo I-/, pr/j najmu. '^u
/anim Grabowski otrzyma list I.ubeckiego (poafn}. doeaoojr do

kspedyiyi z 7 maja), rzecz przybraa ju, sdaje si. ;'«»•

mylny dla zamianiw l,ub«'ckiiu'o, e li maja m«»i.''

"

'"r*-

bowskiego; »Le T-co LifUteiiant ma dit nvo«r iht inMiry.

III consiuence d'unc demando do M. Tabb*^ Slaaaio. coiicrmaul la

direction des Mines «t la sectioii de rindu«trie cl den Arl» li#« q«i*

Son Altcsso m'eiit deju ordonn di' l.ui pr ^ rapport sur

coiio mali>re pour connallre quelle ólait mo^ ^ ^«r U nNmioo

projóle de ces deu\ branchen nu Minislt>r<» dw FinancM» J« '•* p««

pu encoro exculor cotlo volonti\ faule de dlrem nnmlpMt^n^ d*

Huiolka. I II
^
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detaila... Bozporedniin wjc powodem do poruszenia tej sprawy byo
jakie podanie Staszyca; w papieroch abckiego znajduje si kopia

memoryalu do Komisyi Hzd. Spr. Wewn. z 19 stycznia 1824, wy-

kazujcego, e górnictwo rzdowe nie moe przynosi adnego czy-

stego dochodu, dopóki nie rozwinie si go wkadami w wysokoci

8,00u.000 zip. Prawdopodobnie jest to wJanie wspomniane powyej

podanie Slaszyca: »une demande de M. 'abbe Staszic«, a raczej dy-

rekcyi górnictwa rzdowego. Pian inwestycyi, zawarty w tym me-

moryale, obejmuje dwa waryaniy. Wedug pierwszego, koszita inwe-

stycyi dayby si pokry z dochodów górnictwa, któreby zatem jesz-

cze przez kilkanacie lat nie dawao adnego czystego dochodu. —
Drugi waryant skraca ten okres, nie dajcy czystego dochodu, do

szeciu lat, pod warunkiem zasiku ze Skarbu w kwocie pótrzecia

miliona, w rocznych ratach po 500.000 zip. Wobec takiego posta-

wienia kwestyi, rzecz musiaa si oprze o ministra Skarbu i dala

bezporedni powód do projektu poczenia wydziau górniczego

z Komisy Przych. i Skarbu. Formalna inicyatywa wysza nieza-

wodnie od Namiestnika, rzeczywicie za od Lubeckiego, który je-

dnak, un;iiejc czeka, gotów by na razie zadowolni si jedynie

zapewnieniem sobie wpywu na dyrekcy górnictwa, jeeliby ta dy-

rekcya przesza pod bezporedni kierunek ministra Spraw Wewntrz-
nych. Drugi plan Lubeckiego, co do sekcyi spraw przemysowych,

napotka za to na nieprzezwycione trudnoci. Namiestnik przed-

stawi wprawdzie Cesarzowi Aleksandrowi wniosek w przedmiocie

oddzielenia departamentu przemysowego od ministeryum Spraw

Wewntrznych i przyczenia do ministeryum Skarbu; kiedy to stao

si, niewiadomo; prawdopodobnie projekt taki by poruszony po przy-

czeniu górnictwa do ministeryum Skarbu, w r. 1825. GL. 8 lutego

1826: i>Feu TEmpereur avait balance lors de la proposition faite par

le Lieutenant de la reunion de Flndustrie a la Commission des Fi-

nances; le Monarue regnant la trouve tellement du ressort de celle

de rintrieur qu'il se refuse decidement a cette translation. 11 sait

que dans tous les pays ele fait partie de ce Departament, et Can-

crin desirait tre dbarass des fabriues; ii est probable qu'en Rus-

sie ii y aura un changement a cet egard, quoique ce ne soient que

les fabriques, et encore a TcKception de celles du Gouvernement, qui

ressortent a Cancrin«. Ciekawe to, e Aleksander waha si co do

deoyzyi w tym przedmiocie, Mikoaj za bez wahania odrzuci

propozycy Namiestnika, jakkolwiek w 2 miesice niespena po

wstpieniu na tron tak mao by w ogólnoci obeznany z wszl-

kiemi sprawami administracyjnemi. Dziaay tu niezawodnie wpywy
petersburskie, Kankryna zwaszcza, ministra Skarbu, i innych rosyj-

skich dygnitarzy, którym i tak by sol w oku szybki rozkwit przr-
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1

iojmIu w Kr«li'Mivvie, mc «lzi\vii»«i(o tali-rn. ^
0(l(Jaiiiu Hpraw przoinyM|«»\v« * < ':ir»n«l l.i, ja

dobrze / pobytu jfijco w I . w r Ihjf .v.

czas kampanii w Hprawio polMkH'fco pncmyiila. Z wp: u|
licz}I Hit; Aleksander i dlatego si wahfti; o u .
z nimi w sprawach ly(zqc}(h si K-^- ' ^ .^
[)anowan*a, nic czujc su* icszcz*' iii.

mieniu buntu Dekabrystiny. Std wic widocanie p
Aci w loj spraw i(», iiio za z War- Jkr » U
woMilrow czyni w tym wzicl<lzi. ,. , . ^

na przypuszcza. Objfkcyo pi-tcisl>ursk»th

sob istotnie wszelkie pozory susznoci zo sUiiowiska n- .o^

jakkolwiok w ('•wczesnych okcdicznoAciarh pr. :r,y

niezawodnie wiele zyska. ••'«'>' uwzg'*; '' «%.

stnika. DepartamentoTu p uiym n

zarz.^dza do r. 1825 Stusz^c, pónie) Dyrektor J-lny J6t*'( I:

ski, ob. Nowy kalendarzyk polityczny.

61) Preliminarz, z którego wycij|^ (z pomin' •
•• -..».,.

^

»Hzczegóy«, zawierajcej rozmaite poz\c}ei p. wh
przy sir. 4<>(), zachowany w papierach Lubeck to litoirnifia

w formacie maej 8-ki, przeznaczona dla czonkom i ••

cyjnej. Na eijzemplaizu, zachowanym w j - ^' ! u
w rogu: »(Jzartorysn«. By to zatem et' _

_
la

ks. Adama, który nie przesta by czonkiem Kady Administr»C}jD<*),

jakkolwiek od 12 lat na posiedzeniach nio bywa.
6'J) Ar« h. c. k. Namiestnictwa we !.,W()V •• '•- ..r.,i. i»ii.;

63) Depesza Tutyszczewa ^ambasadora i

dd. 29 czerwca 1828, I^e Porlfolio ou ('ollcciion d© documeutA poU-

tupies iHamhourg 18 (i) 11. 51.

54) Uaport Nie«lerslettera (konsula k"'i. pru-'^ •• / - '» W-r.-

dd. 20 wrze.nia 18;i2, rr/egl;pl PoNki. llMMi. 11

66) Ks. Leon Sapieha, ur. 18 wrzeAnia IHUi. it do Lu-

becklego, gdy ukoi'icz) dopiero 21 lat.

a do powstimia w nieustannej slNcr-

w«Mn »K^ireia-Ministra«. Ks. Atlain <

pod szczególn opiek Lubeckieu' do Lub. SB ^ tt^**

(Arch. SZCZUCE. A/i6): » Polecam Ui '•

Sapieh. kt«'>ry bilzie mia bon -

wiek wiele mu dobrNch prz} n

si pozna I Kasu>A>nin sobio na priychylnn opini \V.\Mci. bua

uteresDW matki jeg» zmussu go Wrnt t>
•

' •*

przedmiotem*. !<•«. Adiun by n\
'•

giauiir i'(!/.i> (lli/s/v I .*a-< mial **
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mienia: »W przyszym tygodniu chciabym ju wyjecha, lecz jeszcze

nie egnam Kochanego Ksicia*. Tak wic ks. Leon, pod nieobecno
starszego o 32 lat szwagra, który przedewszystkiem by powoany
do kierowania pierwszymi krokami modego czowieka, dosta si

pod opiek Lubeckiego. Nie wszed formalnie na etat ministerstwa

Skarbu, nie widzimy go bowiem pomidzy urzdnikami tego mini-

sterstwa w »Nowym kalendarzyku politycznym « z ostatnich lat przed

powstaniem, gdzie tylko od r. 1828 (str. 87) wymieniony jest jako

»szambelan król. polskiego dworu«; spotykamy za tam podówczas

wród urzdników »suby ogólnej* w Komisyi Przychodów i Skarbu

(sekretarzy-adjunktów) dwóch synowców Ministra, Wodzimierza (od

r. 1828) i Ignacego (od r. 1830). Sapieha pracowa jednak take jako

woluntaryusz w Komisyi Przychodów i Skarbu i po dwakro towa-

rzyszy Lubeckiemu do Petersburga, r. 1827 i 1829/30. Ciekawe szcze-

góy o tem ob. Tretiak: Mikoaja Malinowskiego Ksiga wspomnie
(1907) str. 60, 76; ciekawsze jeszcze o wiele maj. by w pamitnikach

ks. Leona Sapiehy, które podobno niebawem uka si na widok

publiczny.
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Chomiski wojew. : I, 32; II, 472.

Ciemniewska: I, 490.

Cohn Moritz: II, 457.

Colomb: I, 50, 52, 57; II, 222, 286,

298, •:i20.

Coulaincourt: II. 17. 39, 74, 84,

468, 470, 471, 488, 507, 508, 510,

511.

Czacki: I, 3'); II, 120, 480.

Czartoryski Ad ani Jerzy ks. : I,

30—43, 52-65, 120, 121, 202,

279-281, 309, 433, 4il, 518. 550;

II. 18, 29. 42—237, 241—322, 4H5,

—565, 569, 588, 611.

Czartoryski Adam Kazimierz ks.:

I, 11; II, 80, 163, 583, 542.

Czartoryski Józef ks. : I, 103.

Czartoryski Konstanty ks.: II, 124,

217. 533, 542.

Czeczott Jan: I, 271.

Czeriiiszew: II, 11, 586.

Czerniszew ob. Radziwiowa ks.

Dominikowa.
Czyczagow: II. 44, 102, 214, 469,

537, 538 572.

Czyczerm: II. 295
Czyewski: I, 72, 438.

Darewski: I, 72.

Dbrowski Henryk: 1, 15; II, 15,

78, 235.

Dembczyski: I, 72,438, 439,441.
Dmitrijew I I., minist. : II, 101, 573.

Dmitrijew (»diad'ka«.): I, 481-, 489,

490, 491, 492, 496, 5S7.

Diwow: II, 472.

Doktorów: II, 102.

Dolgoruki: II, 571, 578.

Domalski : I, 513.

Drucki ks. Siemion : I. 6.

Druccy Lubeccy ks. : I, 6, 429, 430,

ob. Lubecka. Lubecki.
Drucki Lubecki ks. Hrehory Iwa-
nowicz: I, 6.

Drucki Lubecki ks. Iwan Hreho-
rewicz: I, 6.

Drucki Lubecki ks. Mikoaj Iwa-
nowicz: I, 6, 429.

Drucki Lubecki ks. Symeon : I, 7,

Druvnin: II, 472.

Dybicz: I, 262, 382. 418, 425,

508.

Dziekoski Mifhal: I. 41, 42.

Dzie^awin : II, 570.

Elbieta Aleksiejewna (Cesarzowa
Aleksandrowa): I, 379.

d'Eno-hien ks. : II, 30.

Ertel: II, 602.

d'Este Ferdynand, arcyksi: II,

461.

Ewert (Reg.-Direktor): II, 601.

Falecki: I, 406.

Fersen: II, 279.

Ficuelmont: I, 502, 503, 506.

Fiszer jeneraJ: II, 15.

Focyusz archiraandryta: I, 242.

Fraenkol S. A.: II, 457.

Franciszek I: I, 522; II, 8, 334,

337.

Frank (profesor): I, 54. 436; II.

564.

Fredro Maksymilian: I, 420; II,

2d8.

Frimont: II, 228, 229, 555, 556,

557.

Fryderyk August, kr. saski : I, 126;

II. 214.

Fryderyk Wilhelm III: I, 83, 300,

802, '62 i-, 325, 326, 33i, 334. 387,

494,498; II, 8, 41, 197,211,232,
330, 334-337, 317 -349, 359, 372.

376, 377, 380, 388.

Gervais: II, 472. 511.

Girard Filip: 1, 196, 486.

Giycki : I, 66.

Glinka Mikoaj: IL 548.

Goess: I, 85, 447; II, 533.

Golicyn Aleksander, minister: I,

250, 255; II, 283.

Golicyn jenera gównodow. (1809):

II, 51-57.
Goubcow: II, 261.

Goowkin : I, 86, 453.

Goowin(3wna Elbieta: II, 396.

Gorayscy; I. 429.

Gorayska Katarzyna: I, 429.

Gorczakow ks.: II, 514.

Grabowski, koniuszy W. Ks. L.:

I, 24, 26; II, 95
Grabowski Stanisaw: I, 338, 340,

402, 405, 411, 545; II, 288, 287,

386, 397.

Grabowski Stefan: I. 19, 113, 135,

155-157, 160. 165, 180. 182,230,

281, 287, 275, 286, 291-296, 308,

312, 317, 333, 345, 348, 357, 360,
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181.185,191, 192, 198, 220,226,

281, 472, 526, 544, 548, 549, 553,

563.

Kumicz Fiodor: I, 271.

Lachiiicki Antoni: I, 26, 431, 433;
II, 95.

de Lacv: I, 6B, 257; I!, 525.

Laharpe: I, 61; II, 117, 247, 248.

Lambert: I. •>23, 236, 308. 519.

Lanckoroski Józef Antoni: I, 304.

Lange (jenera): I, 293, 294, 317.

Langeion: I, 501. 506, 507; II, 241,

463.

Lebzeltern: II, 545, 552, 553.

Leipziger: II, 3^5, 336, 337. 345,

347, 350, 351, 353, 354.

Linowski: II, 226, 396.

Lipowski: I, 369.

Lobkowic August ks,: II, 460, 461.

Lottum (minister pruski): II, 601.

Lowenstern : II, 342, 3i5.

Lubeccy ob. Druccy Lubecc5^
Lubecka Marya ks. : I. 16, 17, 21,

31, 37, 40, 46, 47, 60, 379, 443,

447, 489, 496; II, 526.

Lubecka Nimfa ks. : I, 80, 492.

Lubecli.i Franciszek ks : 1,6— 16,

32, 430.

Lubecki Hieronim ks. ; I, 11, 12,

430.

Lubecki Ignacy ks. : II, 60.

Lubecki Karol ks. : I, 11, 16.

Lubecki Onufry ks.: I, 11, 92, US.
Lubecki \Modzimierz ks, : II, 60.

Lubomirski Henryk ks. : II, 268.

Lubomirski Kazimierz ks, : I, 35,

92; II, 96, 111, 145, 176, 482, 483,

484, 490, 491, 492, 509, 526.

Lubomirski Konstanty ks.: 1,35;
II. 96, 234, 235, 236, 237, 522,

526.

Lubomirska Konstantowa ks.

z Tostojów: I, 35, 92.

Ludwik XVIII: I, 325.

Lanskoj : I, 50, 5 i. 56, 57, 489, 491,

511: II, 1<»1, 192, 222, 223, 226,

281. 286, 292, 313, 515, 526, 546,

548. 549, 554, 559.

ski: I, 537.

opuchin: II, 251, 261, 472.

owicka ks. ob Grudziska Jo-
anna.

ubieski Feliks: II, 536.

ubieski Henryk: 1, 389, 536,
538

ubieski Tomasz : 1, 174, 283, 483.

ubiescy: I, 195, 372, 549.

ukasiski: I, 525.

unin M. S.: II, 578.

Maassen: I, 328, 329; II, 363, 366.

de Maistre Józef: I, 434; II, 270,

514.

Mak;-.rowcz: I, 528.
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Bezradno po obu stronach 376. — Handel Królf^t-— z Cesar-

stwem 378. - Instrukcye Alopen^j^J^—^-xy22) 379. — Klewitz

i Schuckmann 381 - V •
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str. 406-416
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str. 441-462.
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